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Силабус курсу «Організація івентивного та конвенційного туризму» 

2019-2020 навчального року 

 

Назва курсу  Організація івентивного та конвенційного туризму 

Адреса викладання 

курсу 

Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму, географічний факультет 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

24 Сфера обслуговування 

242 Туризм 

Викладачі курсу Клапчук Михайло Володимирович, к.г.н., доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

M_Klapchuk@ukr.net 

https://lnulviv.academia.edu/MykhailoKlapchuk 

Консультації по курсу 

відбуваються 

щосереди, 16:40-18:00 год. (Дорошенка, 41, ауд.20)  

Інформація про курс Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація івентивного та 

конвенційного туризму» є: 

� оволодіння знаннями з організації івентивного та конвенційного 

туризму; 

� виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку організації 

івентивного та конвенційного туризму; 

� набуття студентами навичок роботи з нормативними матеріалами щодо 

організації івентивного та конвенційного туризму; 

� вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних 

завдань; 

� вміння вирішувати складні і проблемні ситуації під час організації 

івентивного та конвенційного туру. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Організація івентивного та конвенційного туризму» є 

завершальною вибірковою дисципліною зі спеціальності 242 «Туризм» 

для освітньої програми магістрів, яка викладається в другому семестрі 

в обсязі трьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення курсу є сформувати необхідні теоретичні знання та 

практичні компетенції з основ організації івентивного та конвенційного 

туризму, сформувати у майбутнього фахівця у сфері послуг глибокі 

знання з предмету та принципи його вивчення, а також різні аспекти 

зміни у ході розвитку сучасного туристичного бізнесу. Вивчення 

проблеми відіграє важливу загальноосвітню, світоглядну, патріотичну, 

методологічну роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів у 

сфері послуг, а також процесів розвитку сфери в цілому. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Carter L. Event Planning. – AuthorHouse, 2007. – P. 3. Event-
менеджмент – организация мероприятий на высшем уровне 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.pr2b.net/index.php/articles/91–listprevent  

2. Event-менеджмент. Профессиональная организация успешных 
мероприятий. – М.: ЭКСПО, 2010.  

3. Shone A., Parry B. Successful event management: a practical handbook. 
– Cengage Learning EMEA, 2004. – P. 13.  

4. Tum J., Norton P., Wright Nevan J. Management of Event Operations. – 

El sevier Butterworth–Heinemann, 2006. 

5. Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: учебное 

пособие / О.Я. Гойхман. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 136 с. 

6. Голдблатт Дж. Special Event / Дж. Голдблатт. – М.: ЭКСПО, 2010. 

7. Зеленська Л. Івент-менеджмент: словник-довідник організатора 

заходів / Л. Зеленська, А. Романова / К. : НАКККІМ, 2015. – 84 с.  

8. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства / Франсуа Колбер при 

участии Ж. Нантель, С. Билодо, Дж. Д. Рича; [пер. с англ. Л. Г. 

Мочаловой]. - Санкт-Петербург: АРТ-Пресс, 2004. – 255 с.  

9. Назаров О.І. Занимательная ивентология, или ивент-рынок Украины 

в цифрах и мнениях / Назаров О.І. – 2009.– No 2. – С.13-14. 

10. Романцов А.Н. Event-маркетинг: Сущность и особенности 

организации / Романцов А.Н. – М.: Изд-во-Дашков и Ко. – 2011. – 

116 с.  

11. Тульчинський Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере 

культуры: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинський. – СПб.: Лань, 2010. – 

384 с. 

 

12. https://lnulviv.academia.edu/ 

13. http://tourlib.net 

14. http://infotour.in.ua 

15. http://www2.unwto.org/ 

16. https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current 

17. www.lvivtravel.com  

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

знати: 

• теоретичниі засади івентивного та конвенційного туризму;  

• характеристику основних видів івентивного та конвенційного 

туризму; 

• фактори і сучасні умови розвитку івентивного та конвенційного 

туризму; 

• тенденції розвитку івентивного та конвенційного туризму; 

• методи наукового дослідження івентивного та конвенційного 

туризму; 

• розвиток в’їзних та виїзних тур бізнес потоків України; 
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• ресурсну базу івентивного та конвенційного туризму. 

вміти: 

• не лише викладати фактичний матеріал, а й здійснювати його 

аналіз; 

• виділяти ключові пункти в матеріалі, що вивчається; 

• закріпити знання понятійно-категоріального апарату курсу 

«Організація івентивного та конвенційного туризму»;  

• аналізувати статистичні дані; 

• уміти працювати з першоджерелами, науковими публікаціями, 

різними документами, рекомендованою літературою; 

• систематизувати свої переконання, відпрацювати навички 

наукової дискусії;  

• використовувати важливі теоретичні положення, методичні 

рекомендації і практичні поради в професійній  діяльності. 

Ключові слова Івент, конференція, зустріч, захід, туристичний продукт. 

Формат курсу Очний /заочний  

Теми Тема 1. Поняття і особливості івентивного та конвенційного  туризму 

Тема 2. Становлення і розвиток івентивного та конвенційного  туризму 

Тема 3. Менеджмент та маркетинг івентивного та конвенційного 

туризму 

Тема 4. Характеристика основних ресурсів івентивного та 

конвенційного туризму 

Тема 5. Технологія розробки івент турів та конвенційних турів. 

Тема 6. Характеристика міжнародного івентивного та конвенційного  

туризму 

Тема 7. Фестивалі – як складова івентивного та конвенційного  туризму  

Тема 8. Перспективи розвитку івентивного та конвенційного  туризму в 

Україні 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з багатьох 

дисциплін (зокрема туризмології, ринку туристичних послуг), 

достатніх для сприйняття категоріального апарату організації 

івентивного та конвенційного туризму та розуміння джерел. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, семінарське заняття, колаборативне навчання 

(форми – групові проекти, спільні розробки), проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія, бесіда. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання додаткового обладнання та 

програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і 

операційних систем. 

Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
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(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 80% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 80. 

• залік/індивідуальне завдання: 20% семестрової оцінки. Максимальна 

кількість балів 20 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Поняття і особливості івентивного та конвенційного  туризму. 

Становлення і розвиток івентивного та конвенційного  туризму. 

Менеджмент та маркетинг івентивного та конвенційного туризму. 

Характеристика основних ресурсів івентивного та конвенційного 

туризму. 

Технологія розробки івент турів та конвенційних турів. 

Характеристика міжнародного івентивного та конвенційного  туризму. 

Фестивалі – як складова івентивного та конвенційного  туризму. 

Перспективи розвитку івентивного та конвенційного  туризму в Україні 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 



 5

завершенню курсу. 

 

 

СХЕМА КУРСУ «Організація івентивного та конвенційного туризму» 
 
 
Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, 
короткі тези 

Форма діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 
самостійна, 
дискусія, групова 
робота) 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

Згідно 

розкладу 

Тема 1. 

Поняття і 

особливості 

івентивного та 

конвенційного  

туризму 

Лекція/семінар 1. Carter L. Event Planning. – 
AuthorHouse, 2007. – P. 3. Event-

менеджмент – организация 
мероприятий на высшем уровне 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 
http://www.pr2b.net/index.php/article

s/91–listprevent  
2. Event-менеджмент. 

Профессиональная организация 

успешных мероприятий. – М.: 

ЭКСПО, 2010.  
3. Shone A., Parry B. Successful event 

management: a practical handbook. – 
Cengage Learning EMEA, 2004. – P. 

13.  
4. Tum J., Norton P., Wright Nevan J. 

Management of Event Operations. – 

El sevier Butterworth–Heinemann, 

2006. 

5. Гойхман, О. Я. Организация и 

проведение мероприятий: учебное 

пособие / О.Я. Гойхман. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. - 136 с. 

6. Голдблатт Дж. Special Event / Дж. 

Голдблатт. – М.: ЭКСПО, 2010. 

7. Зеленська Л. Івент-менеджмент: 

словник-довідник організатора 

заходів / Л. Зеленська, А. Романова 

/ К. : НАКККІМ, 2015. – 84 с.  

8. Колбер Ф. Маркетинг культуры и 

искусства / Франсуа Колбер при 

участии Ж. Нантель, С. Билодо, Дж. 

Д. Рича; [пер. с англ. Л. Г. 

Мочаловой]. - Санкт-Петербург: 

АРТ-Пресс, 2004. – 255 с.  

9. Назаров О.І. Занимательная 

ивентология, или ивент-рынок 

Украины в цифрах и мнениях / 

Назаров О.І. – 2009.– No 2. – С.13-

14. 

10. Романцов А.Н. Event-маркетинг: 

Сущность и особенности 

организации / Романцов А.Н. – М.: 

Изд-во-Дашков и Ко. – 2011. – 116 

с.  

11. Тульчинський Г.Л. Менеджмент 

специальных событий в сфере 

2/2 В день 
проведення 
заняття 

Тема 2. 

Становлення і 

розвиток 

івентивного та 

конвенційного  

туризму 

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

Тема 3. 

Менеджмент та 

маркетинг 

івентивного та 

конвенційного 

туризму 

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

Тема 4. 

Характеристика 

основних 

ресурсів 

івентивного та 

конвенційного 

туризму 

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

Тема 5. 

Технологія 

розробки івент 

турів та 

конвенційних 

турів. 

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

Тема 6. 

Характеристика 

міжнародного 

івентивного та 

конвенційного  

туризму 

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

Тема 7. 

Фестивалі – як 

складова 

івентивного та 

конвенційного  

туризму  

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

Тема 8. Лекція/семінар  В день 
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Перспективи 

розвитку 

івентивного та 

конвенційного  

туризму в 

Україні 

культуры: учеб. пособие / Г. Л. 

Тульчинський. – СПб.: Лань, 2010. 

– 384 с. 

12. https://lnulviv.academia.edu/ 

13. http://tourlib.net 

14. http://infotour.in.ua 

15. http://www2.unwto.org/ 

16. https://www.e-

unwto.org/toc/unwtotfb/current 

17. www.lvivtravel.com 

проведення 
заняття 

 
 


