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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Освітній компонент «Організація туристичних подорожей» є базовою 
дисципліною в підготовці фахівців туристичної індустрії, що комплексно 
підходить до питання організації туристичних подорожей, як з точки зору 
учасників туристичного ринку, так і самостійно організованих туристів. 
Вивчення дисципліни дає змогу майбутньому фахівцю: здійснювати 
дослідження туристичної дестинації в комплексі з метою можливої 
організації подорожі, туристичного походу; аналізувати статистичну 
інформацію; оптимально підбирати транспортний маршрут, вид транспорту, 
здійснювати он-лайн бронювання квитків; підбирати засоби розміщення в 
залежності від уподобань, рівня доходів учасників подорожі; самостійно 
організовувати харчування під час подорожі та підбирати заклади 
громадського харчування в різних регіонах; знати та застосовувати правила 
та порядок оформлення туристичних документів, виконання всіх видів 
туристичних формальностей. 

Мета та цілі 

Формування теоретичних, професійних знань і практичних навичок щодо 
умов та принципів формування програми туристичних подорожей; технології 
та організації туристичних подорожей; організації транспортних перевезень 
при проведені турів тощо. 
Основні цілі: 

- 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. 

Результати 
навчання 

 
 
 

 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 
що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

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. 
Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.  
Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 
туристичних послуг. Приймати обґрунтовані рішення та нести 
відповідальність за результати своєї професійної діяльності.  Професійно 
виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 
. 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
Прагнення до збереження навколишнього середовища. Навички 
міжособистісної взаємодії. Здатність працювати в команді та автономно. 
Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного 
туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, 
екскурсійного, рекреаційного).  Здатність розробляти, просувати, 
реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту. 
Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-
мажорних обставинах  

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи економічної теорії», «Основи 
туризмознавства», «Географія туризму», «Туристичні ресурси України». 

 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Туристична 
подорож як 
комплекс 

туристичних 
послуг. 

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

Визначення 
основних 
термінів. 

Складання 
словника 
термінів 

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. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень  

 
 

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. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

4. Транспортні 
послуги в туризмі. 
Автомобільні 
туристичні 

Характеристика транспорту та транспортних систем. Взаємодія 
туристичних та транспортних підприємств. Використання 
автомобільного транспорту в туризмі. Використання особистого 
транспорту туриста під час організації подорожей. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 



подорожі. теоретичних 
положень 

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. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

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 
 

Виконання 
практичних 

завдань, 
індивідуально

ї роботи з 
захистом 

теоретичних 
положень 

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. 

Виконання 
практичних 

завдань, 
індивідуально

ї роботи з 
захистом 

теоретичних 
положень  

8. Організація 
проведення 
багатоденних 
походів. 
 

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

Виконання 
практичних 

завдань, 
індивідуально

ї роботи з 
захистом 

теоретичних 
положень 

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. 

Виконання 
практичних 

завдань, 
індивідуально

ї роботи з 
захистом 

теоретичних 
положень 

10. Туристичні 
формальності під 
час подорожей. 

Види туристських формальностей під час подорожі. Паспортно-
візові формальності. Митні формальності. Санітарні (медичні) 
формальності. 

Анотація 
матеріалу за 

темою. Захист 
теоретичних 
положень, 

тести 

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.  
 

Анотація 
матеріалу за 

темою. Захист 
теоретичних 
положень, 

тести 

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.  
 

Анотація 
матеріалу за 

темою. Захист 
теоретичних 
положень, 

тести 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Загальна політика Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 

спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 
лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати 
практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістові модулі 1-2 (теми 1-12) 60 

Підсумковий контроль (теми 1-12) – екзамен  40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


