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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5,0 

Галузь знань: 

24 "Сфера обслуговування"  
обов’язковий компонент 

освітньої програми  

Загальна кількість годин - 

150 

Спеціальність:  

242 "Туризм" 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

 
Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

90 год. 136 год. 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Організація туристичних подорожей» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня спеціальності 242 Туризм за освітньо-професійною програмою Туризм. 

 

Мета дисципліни: формування теоретичних, професійних знань і практичних навичок 

щодо умов та принципів формування програми туристичних подорожей; технології та 

організації туристичних подорожей; організації транспортних перевезень та турів тощо. 

 

Завдання:  

- здобуття практичних навичок формування асортименту туристичного продукту (турів), 

етапів планування туристичних подорожей, програмного їх забезпечення; 

- оволодіння знаннями щодо сучасного стану ринку перевезень туристів на авіатранспорті, 

класів перельоту, системи тарифікації та пільг на послуги, технології обслуговування 

туристів і організації чартерних рейсів; 

- набуття професійних знань та навичок щодо технології та організації туристичних 

подорожей; страхування в туризмі; визначення прав і обов'язків туристів, умов 

виконання претензійної роботи в туризмі; параметрів створення турпродукту 

підприємства, форм активізації туристів, умов бронювання туристичного 

обслуговування. 

- отримання знань і вмінь щодо принципів формування програм перебування туристів, 

включення різновидів програмних заходів відповідно до: мети подорожі, запитів 

споживачів, сезонності, атрактивності маршруту тощо. 

 

Під час лекційних, практичних занять та самостійної роботи студенти, майбутні фахівці з 

туризму набувають таких компетентностей: ЗК3 (загальні компетентності), СК 

(спеціальні, фахові компетентності). 

 

ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього середовища  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії  

ЗК14. Здатність працювати в команді та автономно 

СК20. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного 

обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного)  

СК21. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання 

туристичного продукту  

СК23.Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних 

обставинах  

 

 Результати навчання за дисципліною 

Опанувавши дисципліну «Організація турподорожей», студенти повинні володіти такими 

програмними результатами навчання: 

 

ПР02. 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.  

ПР04. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.  

ПР12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг.  
ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 
професійної діяльності.  
ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 
Тема 1. Туристична подорож як комплекс туристичних послуг. Поняття туристичної 

подорожі, туристичного походу. Види туристичних послуг. Туристичні послуги з організації 

подорожей. 

Література: основна [2,3,4,8, 14, 16],  допоміжна [20, 23, 30, 34, 47],  

 

Тема 2. Планування туристичних подорожей. Технологічний процес підготовки, 

реалізації та проведення турів. Основні етапи під час підготовки, реалізації та проведення 

турів. Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. Принципи 

формування програм проведення турів.  Чинники що визначають програми турподорожей. 

Література: основна [2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18], допоміжна [20, 24, 25, 28, 30, 37, 39, 

42, 43, 47] 

 

Тема 3. Використання засобів розміщення при організації турподорожей. 

Класифікація засобів розміщення. Характеристика засобів розміщення. Загальні вимоги до 

засобів розміщення. Особливості розміщення туристів в транспортних турах. Організація 

взаємодії туристських підприємств з засобами розміщення. 

Література: основна [2, 4, 5, 11, 12, 14, 19], допоміжна [20, 24, 31, 39, 44], інформаційні 

ресурси [13, 14] 

 

Тема 4. Транспортні послуги в туризмі. Автомобільні туристичні подорожі. 

Характеристика транспорту та транспортних систем. Взаємодія туристичних та транспортних 

підприємств. Використання автомобільного транспорту в туризмі. Використання особистого 

транспорту туриста під час організації подорожей. 

Література: основна [1, 2, 4, 7, 11, 12, 14, 19], допоміжна [20, 22, 23, 37, 42], інформаційні 

ресурси [1, 2, 3, 9, 15, 18, 20] 

 

Тема 5. Перевезення туристів авіаційним транспортом. Техніко-економічні 

особливості авіаційного транспорту і організації перевезень пасажирів. Матеріально-технічна 

база авіаційного транспорту. Умови перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом. 

Схеми взаємодії туристських фірм і авіакомпаній. Правове забезпечення перевезень повітряним 

транспортом.  

Література: основна [1, 2, 4, 7, 11, 12, 14, 19],  допоміжна [20- 23, 37, 42], інформаційні 

ресурси [5-8, 10-12, 19] 

 

Тема 6. Перевезення туристів на залізничному транспорті. Техніко-економічні 

особливості залізничного транспорту та його роль в обслуговуванні туристів. Матеріально-

технічна база залізничного транспорту і організація її експлуатації. Перевезення туристів 

регулярними пасажирськими потягами. Організація подорожей у спеціалізованих туристсько-

екскурсійних потягах. Приклади використання залізничного сполучення в туристичній індустрії 

Література: основна [1, 2, 4, 7, 11, 12, 14, 19] допоміжна [20, 22, 23, 37, 42] 

 

Тема 7. Перевезення туристів на водному транспорті. Техніко-економічні особливості 

водного транспорту та його роль в системі обслуговування туристів. Матеріально-технічна база 

водного транспорту і організація її експлуатації. Туристичні подорожі водним транспортом. 

Туристичні подорожі на спеціально найнятих туроператорами водних засобах перевезень. 

Взаємодія туроператорів і судновласників в організації перевезень туристів. 

Література: основна [1, 2, 4, 7, 11, 12, 14, 19], допоміжна [20, 22, 23, 37, 42] 

 

Тема 8. Організація проведення багатоденних походів. Особливості організації 

походів. Формування груп туристичних походів, розподіл обов’язків. Вибір маршруту. 
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Складання кошторису походу, підготовка  похідної документації. Технологічні особливості 

проведення походу.  

Література: основна [10, 11, 14, 15, 19] допоміжна [21, 22, 26, 27, 28, 29, 46], 

інформаційні ресурси [17] 

 

Тема 9. Групове та індивідуальне спорядження для походів різної складності. 

Організація харчування. Групове та індивідуальне спорядження походів. Організація 

харчування під час подорожей та походів. Методика оцінка складності походів. 

Література: основна [10, 11, 14, 15, 19]  допоміжна [21, 22, 26, 27, 28, 29, 46], 

інформаційні ресурси [17] 

 

Тема 10. Туристичні формальності під час подорожей. Види туристських 

формальностей під час подорожі. Паспортно-візові формальності. Митні формальності. 

Санітарні (медичні) формальності.  

Література: основна [2, 4, 6, 7, 13, 14, 17, 19] допоміжна [20, 23, 24, 32, 33, 35, 37, 47] 

 

Тема 11. Страхування туристів при організації туристичних подорожей. Види 

страхування в туризмі. Правила та порядок страхування туристів та їх майна та порядок 

виплати страхових виплат. Специфічні види страхування. Програма особистого страхування. 

Види страхових випадків. Порядок відшкодування страхових сум на медичне лікування.  

Література: основна [2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 19] допоміжна [22, 24, 45]  

 

Тема 12. Договірні відносини при організації подорожей.. Загальна характеристика 

договорів. Вимоги до укладання договорів. Договірні відносини між туристськими 

підприємствами. Договірні відносини між туристськими підприємствами та постачальниками 

послуг. Договірні відносини між туристськими підприємствами і споживачами туристичних 

послуг.  

Література: основна [2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 19] допоміжна [20, 24, 30, 37, 47]  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація та проведення туристичних подорожей 

Тема 1. Туристична 

подорож як комплекс 

туристичних послуг. 

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Тема 2. Планування 

туристичних 

подорожей. 

Технологічний процес 

підготовки, реалізації 

та проведення турів.  

14 4 6 - - 4 14 1 2 - - 11 

Тема 3. Використання 

засобів розміщення 

при організації 

турподорожей.  

12 2 2 - - 8 12 1 - - - 11 

Тема 4. Транспортні 

послуги в туризмі. 

Автомобільні 

туристичні подорожі. 

14 2 6 - - 6 14 1 - - - 13 

Тема 5. Перевезення 

туристів авіаційним 

транспортом. 

12 2 4 - - 6 12 1 2 - - 9 

Тема 6. Перевезення 

туристів на 

залізничному 

транспорті.  

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Тема 7. Перевезення 

туристів на водному 

транспорті. 

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Змістовий модуль 2. Організація туристичних походів. Туристичні формальності при 

організації  подорожей 

Тема 8. Організація 

проведення 

багатоденних походів.  

12 4 4 - - 4 12 1 - - - 11 

Тема 9. Групове та 

індивідуальне 

спорядження для 

походів різної 

складності. 

Організація 

харчування.  

14 2 4 - - 8 12 1 2 - - 9 

Тема 10. Туристичні 

формальності під час 

подорожей. 

12 4 2 - - 6 12 1 - - - 11 

Тема 11. Страхування 12 2 2 - - 8 12 1 - - - 11 
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туристів при 

організації 

туристичних 

подорожей. 

Тема 12. Договірні 

відносини при 

організації подорожей. 

12 2 - - - 10 12 - - - - 12 

Усього 150 30 30 - - 90 150 8 6 - - 136 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Замовлення та бронювання квитків  на авіарейси з використанням он-лайн 

технологій 
2/2 

2 Бронювання помешкання з використанням он-лайн сервісів booking.com та 

airbnb.com 
2/- 

3 Організація харчування під час подорожі 2/- 

4 Принципи організації програми подорожі 2/2 

5 Складання карти маршрутів авіарейсів з України 2/- 

6 Складання схеми маршруту та визначення програми автобусного туру  4/- 

7 Вибір автоперевізника та оформлення технічної документації для здійснення 
транспортних перевезень  

2/- 

8 Технологія організації міжнародних автобусних турів 2/- 

9 Вибір та дослідження регіону подорожі  2/- 

10 Розробка маршруту. Складання графіку руху 2/- 

11 Життєзабезпечення учасників туристичного походу 2/2 

12 Підготовка та оформлення документації спортивних туристичних походів 2/- 

13 Туристичні формальності під час подорожей 2/- 

14 Страхування туристів в туристичних подорожах 2/- 

 Разом 30/6 
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6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Туристична подорож як комплекс туристичних послуг. 10/12 

2 Планування туристичних подорожей. Технологічний процес підготовки, 

реалізації та проведення турів.  

4/11 

3 Використання засобів розміщення при організації турподорожей.  8/11 

4 Транспортні послуги в туризмі. Автомобільні туристичні подорожі. 6/13 

5 Перевезення туристів авіаційним транспортом. 6/9 

6 Перевезення туристів на залізничному транспорті.  10/12 

7 Перевезення туристів на водному транспорті. 10/12 

8 Організація проведення багатоденних походів.  4/11 

9 Групове та індивідуальне спорядження для походів різної складності. 

Організація харчування.  

8/9 

10 Туристичні формальності під час подорожей. 6/11 

11 Страхування туристів при організації туристичних подорожей. 8/11 

12 Договірні відносини при організації подорожей. 10/12 

 Разом  90/136 

 

7. Завдання для опрацювання тем дисципліни 

Назва теми Зміст завдання для 

відпрацювання 

пропущених занять і 

невиконаних завдань 

Форми 

контролю 

Література Кіль-

кість 

балів 

Змістовий модуль 1. Організація та проведення туристичних подорожей 

Тема 1. Туристична 

подорож як комплекс 

туристичних послуг. 

Анотація матеріалу. 

Вивчення основних 

визначень і термінів. 

Представлення 
анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

основна [2,3,4,8, 14, 

16],  допоміжна [20, 

23,30,34,47] 

5 

Тема 2. Планування 

туристичних подорожей. 

Технологічний процес 

підготовки, реалізації та 

проведення турів.  

Розробка власного туру 

відповідно до завдань 

практичних робіт №3-4 

Здача виконаних 
практичних 

завдань з захистом 

теоретичних 
положень 

основна [2, 4, 5, 8, 

10, 11, 12, 14, 16, 

18], допоміжна [20, 

24,25,28,30,37, 39, 

42,43,47] 

5 

Тема 3. Використання 

засобів розміщення при 

організації турподорожей.  

Самостійне 

опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 
завдань практичної №2 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з захистом 
теоретичних 

положень 

основна [2, 4, 5, 

11,12,14,19], 

допоміжна [20, 24, 

31, 37, 44], 

інформаційні 

ресурси [13, 14] 

5 

Тема 4. Транспортні 

послуги в туризмі. 

Автомобільні туристичні 

подорожі. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних №6-8 

Здача виконаних 

практичних 

завдань з захистом 
теоретичних 

положень 

основна [1,2,4, 

7,11,12, 14,19], 

допоміжна [20, 

22,23,37,42], 

інформаційні 

ресурси [1,2,3, 9, 

15,18,20] 

5 

Тема 5. Перевезення 

туристів авіаційним 

транспортом. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних №1, 5 

Здача виконаних 

практичних 
завдань з захистом 

основна [1,2, 

4,7,11,12,14,19],  

допоміжна [20-

5 
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теоретичних 

положень 
23,37,42], 

інформаційні 

ресурси [5-8, 10-12, 

19] 
Тема 6. Перевезення 

туристів на залізничному 

транспорті.  

Підбір прикладу 

туристичного маршруту з 

використанням 

залізничного транспорту 

Представлення 

туристичного 

маршруту 

основна [1, 2, 4, 7, 

11, 12, 14, 19] 

допоміжна [20, 22, 

23, 37, 42] 

5 

Тема 7. Перевезення 

туристів на водному 

транспорті. 

Підбір прикладу круїзної 

подорожі 

Представлення 

круїзної подорожі 
основна [1,2,4, 

7,11,12,14,19], 

допоміжна [20, 

22,23,37,42] 

5 

Змістовий модуль 2. Організація туристичних походів. Туристичні формальності при організації  

подорожей 

Тема 8. Організація 

проведення багатоденних 

походів.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних №9-10 

Здача виконаних 
практичних 

завдань з захистом 

теоретичних 

положень 

основна [10,11, 

14,15,19] допоміжна 

[21, 22,26,27,28,29, 

46], інформаційні 

ресурси [17] 

5 

Тема 9. Групове та 

індивідуальне 

спорядження для походів 

різної складності. 

Організація харчування.  

Опрацювання лекційного 

матеріалу. Виконання 

практичних №11-12 

Здача виконаних 
практичних 

завдань з захистом 

теоретичних 
положень 

основна [10,11, 

14,15,19] допоміжна 

[21, 22,26,27,28,29, 

46], інформаційні 

ресурси [17] 

5 

Тема 10. Туристичні 

формальності під час 

подорожей. 

Анотація матеріалу за 

темою.  

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 
опитування. 

основна [2,4,6, 7, 

13, 14, 17, 19] 

допоміжна [20, 

23,24,32,33,35, 37, 

47] 

5 

Тема 11. Страхування 

туристів при організації 

туристичних подорожей. 

Анотація матеріалу за 

темою.  

Представлення 

анотованого 
матеріалу. Усне 

опитування. 

основна [2, 4, 5, 

6,10,11,12,14,19] 

допоміжна [22, 24, 

27, 45] 

5 

Тема 12. Договірні 

відносини при організації 

подорожей. 

Анотація матеріалу за 

темою.  

Представлення 

анотованого 

матеріалу. Усне 

опитування. 

основна [2,4,5,6, 

10,11,12,14,19] 

допоміжна [20, 

24,30,37,47] 

5 
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8. Індивідуальні завдання  

 

Більшість практичних завдань що передбачені програмою курсу мають індивідуальну 

спрямованість, і тільки в окремих випадках виконання практичних передбачає роботу в малих 

групах. Кожному студенту пропонується власний варіант для розробки туру (місто, регіон 

тощо). При виконанні практичних робіт №1-4 всім студентам групи пропонується обрати для 

майбутньої турподорожі місто Європи,  при підготовці практичних №6-9 кожен обирає місто, 

чи регіон України, а при розробці можливого маршруту багатоденного походу – пропонуються 

на вибір різні гірські масиви Українських Карпат. Деякі завдання розроблені також таким 

чином, щоб уникнути можливості компіляції готового туру, що представлені на сайтах 

туристичних компаній. Після складення маршруту подорожі, програми туру, вибору засобів 

розміщення, закладів харчування, об’єктів для показу, проведення калькуляції витрат подорожі, 

студент представляє власний розроблений тур перед аудиторією під час проведення практичних 

занять. 

 

Форми контролю: представлення власних розроблених турів  у формі презентації. 

 

9. Методи навчання 

 

 Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним 

методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним супроводом. На 

практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій:  

- студенти за допомогою он-лайн технологій здійснюють бронювання квитків на авіарейси, 

засоби розміщення; 

- розробляють детальні програми турів та визначають перелік необхідних засобів для 

здійснення турів; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

- студенти демонструють розроблені маршрути турів, їх програми, використовуючи 

презентації до доповідей; 

- для опрацювання окремих тем на практичних використовується робота в малих групах. 

- надається індивідуальне консультування студентам. 

Навчання супроводжується самостійним опрацюванням нормативної, навчальної літератури, 

а також періодичних видань.  

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу передбачено 

застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: проблемні лекції, робота в малих 

групах, семінари-дискусії,. 

  

10. Методи контролю 

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються 

оцінювання знань за наступними видами робіт: 

 Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

 поточне тестування та опитування; 

 усне опитування; 

 підсумкове тестування з курсу. Складання іспиту; 

 перевірка виконаних практичних завдань; 

 презентація розробленого маршруту перед аудиторією. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
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Питання гарантованого рівня знань здобувачів вищої освіти 

 

1. Класифікація туристичних подорожей за різними критеріями 

2. Поняття планового та самодіяльного туризму 

3. Етапи технологічного процесу підготовки, реалізації та проведення турів 

4. Організація туристичного обслуговування різних типів споживачів. 

5. Принципи формування програм перебування туристів 

6. Класифікація засобів розміщення туристів 

7. Колективні засоби розміщення туристів 

8. Індивідуальні засоби розміщення туристів 

9. Види договорів між туристськими підприємствами та засобами розміщення 

10. Переваги та недоліки різних видів транспорту що використовуються в туристичній 

індустрії 

11. Переваги та недоліки використання автомобільного транспорту в туризмі 

12. Прокат автомобілів у різних країнах 

13. Організація подорожей на власному автотранспорті туристів 

14. Організація автобусних екскурсій 

15. Переваги та недоліки використання залізничного транспорту в туризмі 

16. Класифікація пасажирських поїздів та вагонів що використовуються в туризмі 

17. Особливості організації подорожей на спеціалізованих туристських поїздах 

18. Переваги та недоліки використання авіатранспорту в туризмі 

19. Найбільші аеропорти та авіакомпанії світу 

20. Найбільші аеропорти та авіакомпанії України 

21. Класи обслуговування в літаках 

22. Переваги та недоліки використання водного транспорту в туризмі 

23. Класифікація морських пасажирських перевезень 

24. Особливості організації круїзних подорожей в світі 

25. Класифікація круїзів та класи суден що використовуються при їх організації 

26. Найбільші круїзні компанії світу та основні регіону світу з організації круїзів  

27. Види туристських формальностей 

28. Паспортно-візові формальності при організації турподорожей 

29. Санітарні (медичні) формальності при організації турподорожей 

30. Митний контроль при туристичних подорожах 

31. Особливості перетину кордону для українців в різних країнах світу 

32. Види страхування в туристичному бізнесі 

33. Обов’язкові та спецефічні види страхування в туризмі 

34. Договірні відносини між туристськими підприємствами 

35. Договірні відносини між туристськими підприємствами та постачальниками послуг.  

36. Договірні відносини між туристськими підприємствами і споживачами туристичних 

послуг 

37. Формування груп туристичних походів, розподіл обов’язків між учасниками походу.  

38. Вибір маршруту при організації багатоденних походів.  

39. Режим дня та особливості руху групи при проведенні походів 

40. Групове та індивідуальне спорядження в туристичному поході 

41. Особливості організації харчування в багатоденних походах 

42. Методика оцінки категорійної складності походів 
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11. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий 

контроль 

(залік) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

T
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

T
1
0

 

T
1
1

 

T
1
2

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види  
навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  
Критерії оцінювання  

Оцінка за 

національною 

шкалою  

для екзамену, 

курсової роботи, 

практики  

90-100  А  

Студент виявляє особливі творчі здібності, глибокі знання 
навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; вміє аналізувати явища, 
які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; застосовувати 
теоретичні положення при розв’язанні практичних задач; володіє 
вмінням надавати чітку аргументовану відповідь на поставленні 

питання  

зараховано 

82-89  В  

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 

його на практиці, вільно розв’язує вправи, надає лаконічну  

відповідь майже на всі поставленні питання; самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна   

74-81  С  

Студент вміє оперувати необхідним колом понять та категорій; 

узагальнювати та систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких 
є суттєві  

64-73  D  

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння основних положень, слабке їх 

застосування при розв’язанні практичних завдань; аналізує 

навчальний матеріал за допомогою викладача, надає мало 

аргументовані відповіді, виправляє не всі помилки, значна  

кількість яких є суттєвими  

60-63  Е  

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні вищому за 

початковий, проте має фрагментарне уявлення про деякі поняття 

та категорії курсу; надає неповне висвітлення змісту питань; має 

недостатнє вміння зробити аргументовані висновки; відповіді 

містять значну кількість недоліків і помилок  

35-59  FX  

Студент не опанував значну частину матеріалу курсу; не володіє 
понятійним апаратом; не опрацював базову та допоміжну 

літературу. Мова не виразна, обмежена, бідна, словниковий запас 
не дає змогу оформити ідею. Практичні навички на рівні  
розпізнавання  

не зараховано 

0-34  F  

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не працював в 

аудиторії з викладачем або самостійно; допускає суттєві помилки 

у відповідях на питання, не вміє застосовувати теоретичні 

положення при розв’язанні практичних завдань   
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13. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Організація туристичних подорожей» 

включає: 

1. Підручники та навчальні посібники 

2. Опорний конспект лекцій по всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення 

в електронному вигляді (навчальна платформа moodle). 

3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт (навчальна платформа moodle). 

4. Мультимедійний супровід до тем з курсу (навчальна платформа moodle). 

5. Пакети тестових завдань для  підсумкового контролю (навчальна платформа moodle). 

 

14. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Биржаков, М.Б. Индустрия туризма: перевозки : учеб. пособие [Текст] / Биржаков М.Б., 

Никифоров, В.И. - СПб. : Герда, 2001 - 400 с. 

2. Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності, [текст] 

навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов - К.: «Центр учбової літератури», 2013. - 

178 с 

3. Егоренков Л.И. Ввведение в технологию туризма. - Изд.-во: Финансы и статистика, 

Инфра-М., 2009 р. - 304 с. 

4. Ефремова М. Основы технологии туристического бизнеса. - М. : Ось-89, 2001. - 288 с. 

5. Ильина Е. Основы туристической деятельности. - М. : Сов. спорт, 2000. - 200 с. 

6. Исмаев Д.К. Работа туристической фирмы по организации зарубежных поездок. - М. : 

ВШТГХ, 1996.-135 с. 

7. Исмаев, Д.К. Основная деятельность туристской фирмы : учеб. пособие [Текст] / Д.К. 

Исмаев. - М.: ООО «Книгодел»: МАРТ, 2005. - 158 с. 
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