
 

 
 

 

 

 

 



     

 



Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Методика розробки турів”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 4  
 нормативна 

 

Модулів – 1 
Напрям підготовки 

 
Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

242 «Туризм» 

 

Четвертий Четвертий 

 Семестр 

Загальна кількість годин -

120 

Восьмийй  Восьмий 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4  

самостійної роботи 

студента – 56 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

«Бакалавр» 

32 год. 16 

Практичні, семінарські 

32 год.  8 

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

56 год. 96 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 64/56 

для заочної форми навчання – 24/96 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб стати фахівцем туристичної галузі і посісти конкурентоздатну 

позицію на ринку праці. Тому у курсі представлено як огляд особливостей рекреаційно-

туристичних ресурсів, так і процесів та інструментів, які потрібні для створення 

ефективного туристичного продукту.  

Дисципліна «Методика розробки турів» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 242  Туризм для освітньої програми бакалавра, яка викладається у VIII 

семестрі 4 курсу в обсязі чотирьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Предмет «Методика розробки турів» розроблений для фахової підготовки 

студентів-бакалаврів. У даному курсі висвітлюються питання вивчення рекреаційно-

туристичних ресурсів, організації і проведення турів, природні та культурні атракції та їх 

роль у формуванні туристичного зацікавлення, програми розвитку туризму в Україні.  



Даний навчальний курс має суто практичну спрямованість. Він розрахований на 

студентів старших курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення 

комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, організація і економіка туризму, 

основи туризмознавства, системи гостинності, основи маркетингу і менеджменту. 

Методична побудова курсу передбачає обов'язкове практичне закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати:  

- загальні відомості,  основні поняття, завдання та цілі методики розробки турів;  

- оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при розробці 

турів;  

- чинники просування, удосконалення та розвитку туристичного продукту; 

  

вміти: 

- вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку туризму; 

- критично осмислювати і аналізувати туристичні події в Україні та світі; 

-  проводити дослідження туристичних ресурсів; 

- збирати та обробляти інформацію; 

‒  систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та 

тенденції розвитку туризму, самостійно аналізувати події та робити висновки. 

  

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття про туристичний продукт 

Тема 2. Тур як основний ринковий продукт 

Тема 3. Поняття вільного часу. Поняття туризму і рекреації 

Тема 4. Рекреаційно-туристичні ресурси 

Тема 5. Природні рекреаційно-туристичні ресурси України 

Тема 6. Природні рекреаційно-туристичні ресурси України (продовження) 

Тема 7. Історико-культурні рекреаційно-туристичні ресурси України 

Тема 8. Історико-культурні рекреаційно-туристичні ресурси України (продовження) 

Тема 9. Соціально-економічні рекреаційно-туристичні ресурси України 

Тема 10. Розробка схеми та оптимізація маршруту 

Тема 11. Програмне забезпечення туру 

Тема 12. Організаційно-технічні заходи із забезпечення туру 

Тема 13. Розрахунок вартості туру. Документація 

Тема 14. Заходи з організації подорожі 

Тема 15. Кон’юнктура ринку. Маркетинг туру 

Тема 16. Модульна контрольна робота 

 

 

 

 

 



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 ср л п лаб інд ср 

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

Тема 1. Поняття про 

туристичний продукт 

7 2 2   3 20 2 2   16 

Тема 2. Тур як 

основний ринковий 

продукт 

8 2 2   4 20 2 2   16 

Тема 3. Поняття 

вільного часу. 

Поняття туризму і 

рекреації 

7 2 2   3 20 2 2   16 

Тема 4. Рекреаційно-

туристичні ресурси 

8 2 2   4 20 2 2   16 

Тема 5. Природні 

рекреаційно-

туристичні ресурси 

України 

7 2 2   3 18 2    16 

Тема 6. Природні 

рекреаційно-

туристичні ресурси 

України 

(продовження) 

8 2 2   4 18 2    16 

Тема 7. Історико-

культурні 

рекреаційно-

туристичні ресурси 

України 

7 2 2   3 18 2     

Тема 8. Історико-

культурні 

рекреаційно-

туристичні ресурси 

України 

(продовження) 

8 2 2   4 18 2     

Тема 9. Соціально-

економічні 

рекреаційно-

туристичні ресурси 

України 

7 2 2   3       

Тема 10. Розробка 

схеми та оптимізація 

маршруту 

8 2 2   4       

Тема 11. Програмне 

забезпечення туру 

7 2 2   3       

Тема 12. 

Організаційно-

технічні заходи із 

забезпечення туру 

8 2 2   4       

Тема 13. Розрахунок 

вартості туру. 

Документація 

7 2 2   3       

Тема 14. Заходи з 

організації подорожі 

8 2 2   4       

Тема 15. Кон’юнктура 7 2 2   3       



ринку. Маркетинг 

туру 

Тема 16. Модульна 

контрольна робота 

8 2 2   4       

Усього годин  
120 32 32   56 120 16 8   96 

 

5.Теми практичних занять 
 № 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Поняття про туристичний продукт 2 

2.  Тема 2. Тур як основний ринковий продукт 2 

3.  Тема 3. Поняття вільного часу. Поняття туризму і рекреації 2 

4.  Тема 4. Рекреаційно-туристичні ресурси 2 

5.  Тема 5. Природні рекреаційно-туристичні ресурси України 2 

6.  Тема 6. Природні рекреаційно-туристичні ресурси України 

(продовження) 

2 

7.  Тема 7. Історико-культурні рекреаційно-туристичні ресурси України 2 

8.  Тема 8. Історико-культурні рекреаційно-туристичні ресурси України 

(продовження) 

2 

9.  Тема 9. Соціально-економічні рекреаційно-туристичні ресурси України 2 

10.  Тема 10. Розробка схеми та оптимізація маршруту 2 

11.  Тема 11. Програмне забезпечення туру 2 

12.  Тема 12. Організаційно-технічні заходи із забезпечення туру 2 

13.  Тема 13. Розрахунок вартості туру. Документація 2 

14.  Тема 14. Заходи з організації подорожі 2 

15.  Тема 15. Кон’юнктура ринку. Маркетинг туру 2 

16.  Тема 16. Модульна контрольна робота 2 

                                                                                                             

6. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Найвідоміші археологічні об’єкти світу 7 

2 Найвідоміші замки світу 7 

3 Найвідоміші релігійні споруди світу 7 

4 Сучасні музейні комплекси світу 7 

5 Замок Геделон 7 

6 Музеї України 7 

7 Військово-історична реконструкція 7 

8 Фестивалі  7 

 Разом 56 

 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 Індивідуальне навчально - дослідне завдання   виконується  студентом під 

керівництвом викладача  і  полягає у виконанні індивідуальних завдань, що є однією з 

форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Індивідуальні 

завдання (реферати), видаються студентам в терміни, передбачені робочою навчальною 

програмою. Виконання індивідуальних завдань створює умови для якнайповнішої 

реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування 

знань на практиці.  

Студентам пропонується на вибір описати туристичні ресурси України та Європи: 

Історико-культурні ресурси Європи: замки, храми та монастирі, музеї. 

Історико-культурні ресурси: замки, храми та монастирі, музеї. 



 Реферат повинен складатись з змісту (уточнюється з викладачем), вступом, 

основною частиною, списком використаних джерел. 

 

 

8. Методи контролю 

 Письмові роботи: розробка замковоготуру, модульна контрольна робота на 

протязі семестру. 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, можна отримати у бібліотеці Стефаника та Драгоманова. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному навчанні, 

самостійній роботі та бали модульного 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. 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

� семінари: 60% семестрової оцінки; максимальна кількість балів___30__ 

� контрольні заміри (модулі): 40% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів__20____ 

• оцінка на іспиті – максимум 50 балів 

Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 

 

 

Поточне тестування   

Іспит Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 М загальна  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 50 100 

балів 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

 

9. Методичне забезпечення 

Основна література:  

1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995р. №31, з змінами, внесеними згідно із 

Законом  № 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 

2. Закон України "Про охорону  культурної спадщини" 

3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та 

рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1998. - 130 с. 

4. Бабарицька В.К., Любіцева О.О. Організація туризму. Навчальний посібник. Част.І. – 

Київ: КУ, 1998. 

5. Любіцева О.О. Методика розробки турів / О.О. Любіцева. – Київ : Альтерпрес, 2003. - 

104 с. 

6. Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму: Навчальний посібник. - Львів: Вид. 

центр. ЛНУ, 2002. – 314 с.. 

 

 

Програму склав 

доцент кафедри туризму                                                   Каднічанський Д.А. 

 

 

 

 


