
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 6 

Галузь знань                                 

24  «Сфера 

обслуговування» 
 

Нормативна 

 

Модулів   Рік підготовки: 

Змістових модулів  Напрям підготовки 

241 «Готельно-

ресторанна справа»  

 

3-й, 4-й 3-й, 4-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

180 

5-й, 7-й 5-й, 7-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 45 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: «Бакалавр» 

 

 год.   год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

180  год.  180 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю:  

Звіт            Звіт                         

 

 

2. Мета і завдання  «Курсової роботи» 
2.1. Курсова робота передбачає дослідження за обраною тематикою, зокрема 

проведення досліджень в закладах туристичного та готельно-ресторанного господарства, 

ознайомлення із тенденціями розвитку туристичної сфери. Курсова робота дає змогу 

студентам вивчити та глибше дослідити проблематику теми, яка становить більше 

зацікавлення студента. Наприклад, види та напрями діяльності туристичних фірм, 

дослідження історико-культурних та природних ресурсів регіонів і ін. 

Метою курсової роботи є навчити студентів застосовувати наукові методи, принципи і 

підходи для дослідження обраної проблеми, аналізу і знаходження шляхів покращення. 

  

2.2. Основні завдання курсової роботи: 

-  освоїти польові і камеральні методи дослідження природних, історико-культурних 

та інфраструктурних туристичних об’єктів;  

- ознайомитися   із   визначними  регіональними  туристичними центрами, 

маршрутами, виробничою  матеріально-технічною  та  організаційно-функціональною     

структурою     управління     рекреаційно-туристичними підприємствами.  

- оволодіти здатністю аналізувати сучасний стан туристичної індустрії та ринку 

туристичних послуг виявляти перспективи розвиту, давати рекомендації та знаходити 

способи вирішення існуючих проблем. 

 

 

 

 

2.3. У результаті написання курсової роботи студенти повинні: 

знати:  



 основні принципи і методи польових і кабінетних досліджень туристичних 

ресурсів, об’єктів, центрів, регіонів; 

 методи аналізу та опрацювання інформації; 

 проблеми  освоєння  туристичних  ресурсів, туристичних підприємств, 

розвитку  туризму;  

 вміти:  

 використовувати інформаційно-інноваційні методи і технології в сфері туризму 

 аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території та використовувати 

його при створенні туристичного продукту 

 розв’язувати науково-прикладні проблеми в сфері рекреації і туризму; 

 надавати рекомендації щодо вдосконалення роботи органів державного 

управління у сфері гостинності; 

 здійснити комплексну оцінку ефективності розвитку туризму на основі 

врахування різноманітних показників. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __180_ години____6____ кредитів 

ECTS. 

 

 

 

3. Програма виконання курсової роботи 

 

1. Організаційний етап 

Розробка індивідуального графіка. Узгодження графіка з науковим керівником. 

Ознайомлення з вимогами, що висуваються до курсових робіт; методами наукової роботи; 

технікою організації та гігієни праці. Затвердження теми роботи; підбір та вивчення джерел; 

планування дослідження. 

 

2. Дослідницька робота 
Систематичне вивчення літератури по темі, її критичне осмислення. Уточнення плану 

роботи, коректування його з керівником. Накопичення, збір та аналіз матеріалу за темою. 

Оформлення попередніх результатів роботи та висновків. 

 

3. Написання тексту та оформлення роботи 

Зведення результатів дослідження. Складення плану, композиції, структури та обсягу 

роботи. Написання та оформлення тексту (таблиці, графіки, діаграми). Оформлення додатків, 

друк роботи, підготовка матеріалів до захисту. 

 

4. Захист курсової роботи 

Підготовка усного (7 хв.) та письмового звіту виступу. Захист роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура роботи 

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 



.Курсова рорбота в 5-му семестрі 

1. Організаційний етап 8     8      8 

2. Дослідницька робота 40     40      40 

3. Написання тексту та 

оформлення роботи 

40     40      40 

4. Захист курсової роботи 2     2      2 

Разом 90     90      90 

Курсова рорбота в 7-му семестрі 

1. Організаційний етап 8     8      8 

2. Дослідницька робота 40     40      40 

3. Написання тексту та 

оформлення роботи 

40     40      40 

4. Захист курсової роботи 2     2      2 

 90     90      90 

Усього годин  180     180      180 

 

 

 

5. Методи контролю 

 

Систематичність контролю реалізується в наступних видах:  

 поточний контроль здійснюється для визначення рівня сформованості окремої навички 

або вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу;  

 підсумковий контроль проводиться після закінчення роботи над темою, тематичним 

циклом, наприкінці певного етапу навчання; 

 підсумковий контроль реалізується після виконання усіх завдань відповідно до плану 

роботи у формі захисту. 

 

 

 

6. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Оцінювання здійснюється за Європейською системою трансферу і накопичення 

кредитів (ЄКТС) – інструмента міжнародної інтеграції вищої освіти. Максимальний рейтинг 

кожного студента формується сукупним балом згідно широкого обсягу критеріїв і 

переводиться в оцінку за такою схемою: 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ЄКТС 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

 

для заліку 

90-100 А 5 відмінно 
 

 

зараховано 
81-89 В 

4 добре 
71-80 С 

61-70 D 
3 задовільно 

51-60 Е  

21-50 FX 2 незадовільно не зараховано 



0-20 
F 1 

не задовільно (без 

права перездачі) 

не зараховано (без  

права перездачі) 
 

* кількість  балів  для  оцінки  “незадовільно” та рішення про повторний захист курсової 

роботи на наступний навчальний рік приймається  вченою  радою  факультету  та  

випусковою кафедрою. 

 

Оцінка кваліфікаційної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою. Максимальна 

оцінка за виконання курсової роботи становить 70 балів, захисту - 30 балів. 

Курсова робота оцінюється на  «відмінно» (А, 90-100 балів), якщо студент: 

- виконав роботу бездоганно, на високому науково-теоретичному рівні згідно власних 

досліджень. Робота характеризується науковим і практичним значенням;  

- при захисті демонструє ґрунтовну теоретичну підготовку та практичні навички 

аналізу; 

- оволодів навичками науково-дослідницької роботи у доборі, систематизації 

фактичного матеріалу, його аналітичного опрацювання, творчого осмислення, 

систематичного викладу матеріалу та формулювання висновків; 

- виявив критичне ставлення до опрацьованих наукових джерел, сформулював власні 

пропозиції та практичні рекомендації; 

- доповідь при захисті побудував логічно, послідовно, виклад невимушений, 

демонструє обізнаність з ключовими позиціями дослідження; 

-  у роботі використав найновішу інформацію, добре орієнтується у сучасних 

напрацюваннях з теми дослідження; 

- скрупульозно, з дотриманням вимог нормативних документів оформив роботу; 

Оцінка  «добре» (В,  81-89 балів) виставляється, якщо студент: 

- виконав роботу на основі власних досліджень, на належному науково-теоретичному 

рівні володіє знаннями та практичними навичками, здатний до професійної діяльності; 

- тему загалом розкрив, робота характеризується практичним і науковим значенням, 

допущено окремі неточності непринципового характеру, а саме: дослідження 

характеризується описовим характером, є зауваження щодо неповноти використання 

інформаційних матеріалів або посилань на використані джерела; 

- оволодів навичками у доборі, систематизації, аналітичного опрацювання, творчого 

осмислення, систематичного викладу фактичного матеріалу, формулювання висновків, але 

припускається незначних порушень логічності й систематичності викладу інформації; 

- сформулював власні висновки та рекомендації щодо практичного використання 

результатів роботи; 

- оформив роботу з дотриманням вимог стандартів, норм літературної мови, проте 

трапляються незначні орфографічні, пунктуаційні та стилістичні неточності; 

- на захисті продемонстрував ґрунтовні знання з теми дослідження, впевнено і по суті 

відповів на запитання; 

- логічно та послідовно побудував доповідь, її зміст відображає ключові положення 

дослідження, відповіді на запитання та зауваження повні, аргументовані і переконливі. 

Оцінка  «добре» (С,  71-80 балів) виставляється, якщо студент: 

- виконав роботу на належному науково-теоретичному рівні, самостійно, володіє 

практичними навичками і здатністю до професійної діяльності; 

- оволодів навичками науково-дослідницької роботи у доборі, систематизації 

фактичного матеріалу, його аналітичного опрацювання, творчого осмислення, викладу та 

формулювання висновків, але припускається незначних порушень логічності викладу 

матеріалу; 

- сформулював власні пропозиції та рекомендації щодо практичного використання 

результатів роботи; 



-  виконав роботу в описовому характері, недостатньо використано інформаційні 

матеріали, а результати власних досліджень викладено нечітко, посилання на використані 

джерела не повні; 

- роботу оформив з дотриманням норм літературної мови, водночас допущено 

поодинокі орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки; 

- на захисті продемонстрував знання з теми дослідження, відповіді на запитання та 

зауваження здебільшого правильні та аргументовані. 

Оцінка  «задовільно» (D,  61-70 балів) виставляється, якщо студент: 

- виконав роботу на належному науково-теоретичному рівні, самостійно, набув 

практичні навички і здатність до професійної діяльності; 

-  допущено недоліки змістовного характеру, а саме: мета сформульована нечітко, 

науковий аналіз проблеми представлений недостатньо, в основній частині надлишок 

елементів поверхового опису, некритичний аналіз опрацьованих документів і матеріалів, 

добір ілюстративних матеріалів не завжди вмотивований; 

-  не достатньо переконливо обґрунтував рекомендації та пропозиції; 

- оволодів загальним навичками науково-дослідницької роботи у доборі, систематизації 

фактичного матеріалу, його аналітичної обробки, творчого осмислення, викладу матеріалу та 

формулювання висновків, але припускається незначних порушень логічності викладу 

матеріалу і некритичного ставлення до опрацьованих матеріалів; 

- припустився орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок при оформленні 

роботи; 

- на захисті доповідь зачитував, а не виголошував, відповіді на запитання невпевнені, 

комісія висловила істотні зауваження до оформлення роботи; 

- на захисті продемонстрував неглибокі знання з теми дослідження, не зумів по суті 

відповісти на окремі запитання. 

Оцінка  «задовільно» (Е, 51-60 балів) виставляється, якщо студент: 

- виконав роботу на низькому науково-теоретичному рівні, не зумів належно 

застосувати набуті теоретичні знання, нечітко сформульована мета, визначено об’єкт та 

предмет дослідження; 

- основні тези роботи розкрив, але недостатньо обґрунтовано, нечітко сформульовано 

висновки, пропозиції і рекомендації; 

- дослідна частина  виявляє ознаки поверхового опису, без ґрунтовного аналізу, а 

матеріал власних досліджень представлений фрагментарно і не виявляє внутрішньої логіки;  

- добір ілюстративного матеріалу не завжди вмотивований, відсутні рекомендації щодо 

практичного використання результатів роботи; 

- припустився багатьох орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок; 

- доповідь прочитана за текстом, відповіді на запитання неповні. Є зауваження щодо 

технічного оформлення роботи. 

- на захисті продемонстрував неглибокі знання з теми дослідження, не зумів по суті 

відповісти на більшість запитань членів комісії. 

Оцінка «незадовільно» (FX, 21-50 балів) виставляється, якщо студент: 

- представив роботу без обґрунтування актуальності, у дослідженні досить примітивна 

наукова основа, не обґрунтовано практичне значення роботи; 

- виконував роботу не самостійно, помітні ознаки плагіату; 

- сформулював мету та понятійний апарат дослідження нечітко, завдання дослідження 

не корелюються з метою, матеріал власних досліджень відсутній, результати аналізу 

видаються недостовірними; 

- зміст роботи не відповідає плану дослідження, не розкриває тему; 

- розділи роботи представив без логічного зв’язку; 

- не представив у роботі критичний огляд теоретичних джерел; 

- аналіз виконав поверхово, робота характеризується описовим та реферативним 

характером; 

- оформив роботу з порушенням вимог та обсягу виконання, не використав посилання; 



- до захисту не підготував доповідь; 

відповідає на запитання представників ДЕК нечітко, відповіді неповні, 

необґрунтовані, у роботі не орієнтується. 

Оцінка «незадовільно» (FX, 0-20 балів) виставляється, якщо студент: 

Не підготував курсової роботи, практично нічого суттєвого не зміг відповісти на 

захисті. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова 

1. Мальська М.П. Організація туристичного обслуговування: підручник/ М. П. 

Мальська, В. В. Худо, Ю. С. Занько. - К.: Знання, 2011. - 275 с.  

2. Любіцева  О.О.  Методика  розробки  турів:  навч.  пос./О.О.Любіцева.  - К.:Альтпрес, 

2003. - 104 с.  
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