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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Сучасний розвиток туристичної індустрії базується на широкому 
використанні інформаційних технологій, що забезпечують діяльність різних 
аспектів підприємств: резервування номерного фонду, турів; представлення 
інформації про турпродукти підприємства; ведення електронної 
документації роботи підприємства; облік фінансово-звітної та інших видів 
діяльності; просування підприємств на ринку туристичних послуг. Освітній 
компонент «Інформаційні системи і технології в туризмі» формує в студентів 
як загальні навики роботи з інформаційними системами і технологіями, так і 
дозволяє ознайомитися з спеціалізованим програмним забезпеченням, що 
забезпечує обслуговування сфери туризму.  

Мета та цілі 

Вивчення теоретичних та практичних аспектів функціонування 
інформаційних систем і технологій у сфері туризму; дати студентам, 
майбутнім фахівцям у сфері управління туристичним і готельним бізнесом, 
комплекс знань, умінь і навичок, необхідних для підвищення ефективності 
професійної діяльності за допомогою засобів інформаційних технологій і 
систем. 
Основні цілі: 

 ознайомити здобувачів вищої освіти з апаратним і програмним 
забезпеченням інформаційних технологій у туризмі; 

 розглянути склад технічного і програмного забезпечення туристичної 
організації, застосування систем управління базами даних у сфері 
туризму і готельному та ресторанному бізнесу; 

 ознайомити з основами побудови і функціонування локальних і 
глобальних комп'ютерних мереж, захисту інформації в комп'ютерних 
мережах, з основами побудови автоматизованих систем управління 
підприємством сфери туризму, готельного та ресторанного бізнесу; 

 дати студентам знання про прикладні програми з формування, 
просування і реалізації туристського продукту, автоматизованих систем 
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бронювання і резервування, систем автоматизації управління готельним і 
ресторанним бізнесом; 

 розглянути інформаційні технології електронної комерції в туризмі, а 
також використання мультимедіа і Інтернету в практиці туристичного 
бізнесу; 

 сформувати в студентів уміння і навички використання прикладного 
програмного забезпечення в готельному та ресторанному бізнесі і 
туризмі. 

Результати 
навчання 

 
 
 

 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 
що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та 
технології обслуговування туристів.  Організовувати процес обслуговування 
споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних 
інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання 
стандартів якості і норм безпеки. Розуміти принципи, процеси і технології 
організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем 
(адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-
технологічна).  
. 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
Здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 
систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний 
інформаційний матеріал. Здатність використовувати в роботі туристичних 
підприємств інформаційні технології та офісну техніку. Здатність визначати 
індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології 
обслуговування туристів та вести претензійну роботу 
 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи економічної теорії», «Основи 
туризмознавства», «Організація туристичних подорожей»  

 
 

  



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Робота в 
операційній 

системі Windows. 
Робота з 

текстовим 
редактором MS 

Word. 

Загальні особливості роботи в середовищі Windows. Використання 
текстового редактора MS Word в роботі підприємств. Робота з 
текстом. Розширені можливості MS Word: способи автоматизації 
роботи з документами, настройка середовища користувача MS 
Word, робота з таблицями, вставка об’єктів, робота із списками та 
ін. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень  

 

2. Робота з 
електронними 
таблицями MS 

Excel. 

Поняття про електронні таблиці. Використання діаграм. Робота з 
декількома робочими листами в MS Excel. Засоби аналізу великих 
таблиць в MS Excel. Автоматизація роботи в MS Excel. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень  

 
 

3. Робота з базами 
даних в СУБД MS 

Access. 

Основні поняття. Об’єкти СУБД MS Access. Створення та заміна 
структури БД в MS Access. Побудова запитів в СУБД MS Access. 
Створення форм та звітів у MS Access. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

4. Призначення і 
функції 
інформаційних 
систем в туризмі і 
готельному 
бізнесі. 

Інформаційні системи в туризмі, їх технічне і програмне 
забезпечення. Види і характеристика інформаційних систем в 
туризмі. Основні складові розвитку інформаційних технологій в 
галузі туризму. Можливості сучасних інформаційних технологій в 
туризмі. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

5. Інформаційні 
системи і 
спеціалізовані 
програмні засоби 
в діяльності 
турфірм. 

Програмне забезпечення туристичної індустрії. Програма «Само-
Тур». Програма «Туручет». Знайомство з роботою CRM-системою 
«Мої туристи». Система пошуку і бронювання турів IT-tour. 
Керування проектами за допомогою MS Projekt. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

6. Системи 
бронювання. 

Поняття бронювання. Системи бронювання Amadeus, Galileo, 
Sabre, Worldspan. Системи бронювання Trust, SRS, Utell, Start. 
Особливості вибору систем бронювання. 
 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

 

7. Сучасні 
інформаційні 
технології в 
управлінні 
готелями та 
закладами 
харчування. 

Вступ до інформаційних технологій в готелі. Автоматизація 
управління діяльності готелю. Автоматизація управління закладу 
харчування. Системи управління продажами готелю. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень  
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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 1-7) 60 

Підсумковий контроль (теми 1-7) – залік  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 

 


