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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  

«Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів» 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 
(шифр, назва) 

Дисципліна вільного вибору 

студентом 

Модулів – 2 
Напрям 

 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 2 Спеціальність 
(професійне 

спрямування) 
ТУРИЗМ  

1-й -й 
Курсова робота  Семестр 

Загальна кількість годин - 
90 

2-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 3,625 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
МАГІСТР 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

58 год.  год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю: ЗАЛІК 

 



 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

2.1. Мета дисципліни 
 

Метою курсу „Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів ” є 
ознайомлення студентів із теоретичними основами формування та функціонування 
інноваційних моделей туристичного обслуговування із залученням новітніх технологій та 
іноземних мов, а також формування навичок з практичного використання отриманих знань. 

 
2.2. Завдання дисципліни 

 
Завдання курсу „Інноваційні моделі туристичного обслуговування іноземних туристів ” 

полягає в розкритті суті поняття інновації, функції інновацій; розумінні специфіки 
обслуговування іноземних туристів; інноваційних тенденцій в туризмі та надання якісних 
послуг іноземним туристам з використанням новітніх технологій та іноземних мов.. 

 
2.3. Очікувані результати 

 
У результаті вивчення та засвоєння основних положень і дефініцій навчального курсу 

студент повинен  
знати : 
− поняття інновація, функції інновацій; 
- інноваційні тенденції в туризмі 
− законодавчі та нормативно-правові акти в галузі туризму; 
− специфіку обслуговування іноземних туристів; 
− місце новітніх технологій та реклами в просуванні туристичної послуги. 
вміти : 
− вільно володіти технологією та інноваціями у сфері туризму; 
− орієнтуватися в законодавчій та нормативно-правовій базі туризму; 
− проводити експертизу інноваційних проектів; 
− аналізувати якість наданих туристичних послуг для іноземних туристів; 
- використовувати новітні технології для обслуговування іноземних туристів. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  
 

Тема 1. Інновації туристичних послуг.  
1.1. Інновації в туризмі. 
1.2. Поняття та сутність інноваційних моделей туристичного обслуговування.  
1.3. Роль іноземної мови у наданні туристичних послуг іноземним туристам.  

 
Тема 2. Інноваційні тенденції в туризмі. 
2.1. Загальна характеристика інноваційних тенденцій в туризмі.  
2.2. Види інновацій та їх вплив на розвиток туризму  
2.3. Регіональні особливості інноваційних тенденцій у туризмі. 

 
Тема 3. Рекламні технології в просуванні туристичних послуг. 
3.1. Поняття та сутність  рекламних технології 
3.2. Залучення рекламних послуг до просування туристичних послуг. 
3.3. Роль соціальних мереж у просування туристичних послуг.  

 



 
 

Тема 4. Використання інформаційних технологій в екскурсійній діяльності. 
4.1. Загальна характеристика екскурсійної діяльності 
4.2. Особливості проведення екскурсій для іноземних туристів. 

 
Змістовий модуль 2. 
 

Тема 5. Організація послуг харчування для іноземних туристів. 
5.1. Особливості харчування іноземних туристів. 
5.2. Національні та мережеві  заклади харчування для іноземних туристів. 

 
Тема 6. Організація послуг розміщення іноземних туристів. 
6.1. Поняття та види закладів розміщення.  
6.2. Особливості організації послуг розміщення іноземних туристів.  
6.3. Новітні системи бронювання послуг розміщення. 

 
Тема 7. Організація послуг перевезення для іноземних туристів. 
7.1. Види послуг перевезення. 
7.2. Системи бронювання послуг перевезення.  

 
Тема 8. Віртуальні екскурсії − нова можливість Інтернет-технологій. 
8.1. Поняття та сутність віртуальних екскурсій 
8.2. Організація віртуальних екскурсій для іноземних туристів. 

 



 
 

 
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 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Інновації 
туристичних послуг.  

11 2 2   7       

Тема 2. Інноваційні 
тенденції в туризмі. 

11 2 2   7       

Тема 3. Рекламні 
технології в 
просуванні 
туристичних послуг. 

11 2 2   7       

Тема 4. 
Використання 
інформаційних 
технологій в 
екскурсійній 
діяльності. 

12 2 2   8       

разом – зм. модуль 1 45 8 8   29       
Змістовий модуль 2.  

Тема 5. Організація 
послуг харчування 
для іноземних 
туристів. 

11 2 2   7       

Тема 6. Організація 
послуг розміщення 
іноземних туристів. 

11 2 2   7       

Тема 7. Організація 
послуг перевезення 
для іноземних 
туристів. 

11 2 2   7       

Тема 8. Віртуальні 
екскурсії − нова 
можливість Інтернет-
технологій. 

12 2 2   8       

Разом – зм. модуль 2 45 8 8   29       

Усього годин  
90 16 16   58       

Модуль 2 

Курсова робота 
            

Усього годин 
            

 
5. Теми семінарських занять 

№ Назва теми Кількіс



 
 

з/п ть 
годин 

1 Тема 1. Інновації туристичних послуг.  2 
2 Тема 2. Інноваційні тенденції в туризмі. 2 

 
3 Тема 3. Рекламні технології в просуванні туристичних послуг. 2 
4 Тема 4. Використання інформаційних технологій в екскурсійній 

діяльності. 
2 

5 Тема 5. Організація послуг харчування для іноземних туристів. 2 
6 Тема 6. Організація послуг розміщення іноземних туристів. 2 
7 Тема 7. Організація послуг перевезення для іноземних туристів. 2 
8 Тема 8. Віртуальні екскурсії − нова можливість Інтернет-технологій. 2 
  16 
                                                                                                              

6. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Не передбачено навчальним планом  
2   
...   

                                                                                                              
7. Теми лабораторних  занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Не передбачено навчальним планом  
2   
...   

 
8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Тема 1. Інновації туристичних послуг.  7 
2 Тема 2. Інноваційні тенденції в туризмі. 7 
3 Тема 3. Рекламні технології в просуванні туристичних послуг. 7 
4 Тема 4. Використання інформаційних технологій в екскурсійній 

діяльності. 
8 

5 Тема 5. Організація послуг харчування для іноземних туристів. 7 
6 Тема 6. Організація послуг розміщення іноземних туристів. 7 
7 Тема 7. Організація послуг перевезення для іноземних туристів. 7 
8 Тема 8. Віртуальні екскурсії − нова можливість Інтернет-

технологій. 
8 

  58 год. 
 



 
 

10. Методи контролю 
 

Система контролю знань та вмінь студентів охоплює: 
 

Практичне заняття: тестування, комбіноване опитування, письмове опитування за 
індивідуальним завданням, усне опитування за індивідуальним завданням, взаємоконтроль, 
співбесіда, контрольна робота. 

Семінарське заняття: співбесіда, захист доповідей (рефератів), діалог. 
Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні 

питання, опитування на семінарському занятті. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 
кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна 
проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.  

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів. Максимальна кількість балів, 
яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 
ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 
кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 Залік виставляється у випадку успішності студентів у семестрі не менше 51 балів.  
                                                                         

 
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів та 

заліків). Залік виставляється у випадку успішності студентів у семестрі не менше 51 балів.  
  

При оформленні документів використовується таблиця відповідності оцінювання 
знань студентів за різними системами. 

  
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах  

Оцінка  

ECTS  
Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А  Відмінно 
Відмінно 

 

Зараховано 81-89 В  Дуже добре  
Добре 

71 - 80 С  Добре 

61-70 D  Задовільно  
Задовільно 

51 - 60   Е Достатньо 

 
 

12. Методичне забезпечення 



 
 

 
13. Рекомендована література 

 

1. Александрова А.Ю. Международный туризм: учебник / А.Ю. Александрова. - М.: Аспект 
Пресс, 2004. - 185 с. 

2. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. М.: Финансы и статистика, 2000. – 
176 с. 

3. Божидарник Т. Міжнародний туризм / Т. Божидарник: Підручник. – К.: Центр навчальної 
літератури, 2019. – 312 с. 

4. Великочий В.С., Дутчак О.І., Шикеринець В.В. Міжнародний туризм / Навчальний 
посібник для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство». - Івано-Франківськ: 
Видавець Кушнір Г.М., 2015. - 254 с.  

5. Ганич Н.М., Пандяк І.Г. Соціально-економічні фактори та їх вплив на розвиток 
міжнародного туризму // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. – Тернопіль: РВВ 
Галицького інституту імені В.Чорновола, 2006. – Вип. 2. – С. 55-59. 

6. Дмитриевский Ю.Д. Туристические регионы мира. Учебн. пособие. Смоленск, 2000. 
7. Інноваційні підходи в дослідженні та розвитку підприємств індустрії гостинності та 

туризму (розділ кол. моногр)/ Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: 
міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. Ред. А.Ю. 
Парфіненка. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 412 с. 

8. Квартальнов В.А., Колесник Н.В. Введение в специализацию. Менеджмент 
иностранного туризма: Учебн. пособие. – М.: Советский спорт, 2000. 

9. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник / М.П. Мальська, Н.В. 
Антонюк, Н.М. Ганич. - К.: Знання, 2008. - 661 с. 

10. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний  
Посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. 

11. Міжнародний туризм : навчальний посібник для студентів спеціальностей 
«Туризмознавство», «Міжнародні економічні відносини» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко. 
- X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 328 с. 

12. Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід: 
монографія / за заг. ред. В.М. Зайцевої. – Запоріжжя: ЛІПС, 2015. – 275 с. 

13. Организация туризма. Учебное пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. 
Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – М.: Новое знание, 2003. – 632 с. 

14. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес. – М.: Издательство ПРИОР, 
2001. –  240 с. 
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