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Назва курсу Курсова робота 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

24, Сфера обслуговування, спеціальність 241, «Готельно-ресторанна 

справа» 

Викладачі курсу Викладачі-керівники курсової роботи 

Контактна інформація 

викладачів 

laborant-2011@ukr.net 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 

щоп’ятниці, 15:00-17:50 год. (адреса: кафедра туризму, к. 4) 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-tour  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб щоб вирішити професійні проблеми, що 

ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, а 

також  практичного  застосування  теоретичних  знань  для  вирішення 

конкретних завдань, вивчити та оперувати понятійно-термінологічним 

апаратом туризмології, туризмознавства. Тому у курсі представлено як 

огляд концепцій методологічного аналізу, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для вдосконалення управління реальним 

досліджуваним об’єктом, вміння визначати і використовувати причинно-

наслідкові зв’язки процесів та явищ в туризмі.  

Коротка анотація 

курсу 

Курсову роботу студенти готують в 5 і 7 семестрах обсягом 180 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою курсової роботи є навчити студентів застосовувати 

наукові методи, принципи і підходи для дослідження обраної 

проблеми, аналізу і знаходження шляхів покращення.  

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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

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.  

3. Галасюк С.С., Нездоймінов С.Г. Організація туристичних 

подорожей та екскурсійної діяльності: навчальний посібник. 

https://geography.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-tour
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Друге видання, доповнене і допрацьоване/ С.С.Галасюк, 

С.Г.Нездоймінов. - Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС., 2016. - 248 с. 

4. Герасименко В.Г. Організація надання туристичних послуг: 

навч. пос./ В.Г. Герасименко, С.С. Галасюк. - Одеса: Атлант, 

2014. - 244 с. 

5. Михайліченко Г.І. Організація туризму: Опорний конспект 

лекцій. Ч.2. Організація маршрутів та турів/ Г. І. Михайліченко. 

- К.: КНТЕУ, 2011. - 141 с. 

6. Організація  туризму:  підручник/І.М.  Писаревський,  С.О.  

Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. –Х.: 

ХНАМГ, 2008. – 541 с.  

7. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні 

ресурси України: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007.  

8. Стеченко Д. М.., Методологія наукових досліджень: 

підручник./ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. - К.: Знання, 

2005. - 309 с. 

9. Шейко В. М. Куштаренко Н. М. Організація та методика 

науково-дослідницької діяльность: підручник - 3-тє видання, К.6 

Знання - Прес, 2003. - 205 с. 

10. Білим П.А. Основи наукових досліджень: конспект лекцій для 

студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня 

«бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / 

П.А.Білим; Харк. Націон. у-т. міського госп-ва ім.. О.М. 

Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2018. – 40 с. 

11. Колесников О.В. Основи наукових досліджень./ 

О.В.Колесников. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.- 144 с. 

12. Мокін Б.І. Методологія та організація наукових досліджень: 

навчальний посібник / Б.І.Мокін, О.Б.Мокін.-ВНТУ, 2014. -180 

с. 

Допоміжна 

1. Любіцева О.О., Бабрицька В.К.  Туризмознавство: Вступ до 

фаху: підручник. –  К.: Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2008. – 335 с. 

2. Мальська М.П., Худо В.В.  Туристичний бізнес: теорія та  

практика. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 

с. 

3. Сокол  Т.Г. Організація туристичної діяльності в Україні : навч. 

посібник. - К.: Рокор, 2001.  

Інформаційні ресурси 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Департамент туризму  та курортів при Мінекономрозвитку 

України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.me.gov.ua/ 

3. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.rada.kiev.ua/   

4. Державний комітет статистики України / [Електронний  ресурс] 

–  

5. 16 режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/   

6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
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ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/   

7. Наукова  бібліотека  НУВГП  (м. Рівне,  вул.  Олекси  Новака,  

75) / [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:  

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka (інформаційні ресурси у 

цифровому репозиторії) 

Тривалість курсу 180 год. 

Обсяг курсу 180 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

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. 

Ключові слова Курсова робота, дослідження аналіз, методи дослідження, 

рекомендації, висновки. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення консультації 

Теми Обираються студентом індивідуально 

Підсумковий 

контроль, форма 

Захист роботи 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 

туризмознавства, основ наукових досліджень, економічної теорії, 

філософії, статистики, географії туризму достатніх для сприйняття 

категоріального апарату туризму, розуміння джерел та екологічних, 

соціальних, комерційних наслідків туристичного загосподарювання 

дестинації. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

пояснення, розповіді, бесіди, дискусії, наочні методи (ілюстрацій, 

презентацій), індивідуальні завдання, опрацювання літератури та інших 

джерел 

Необхідне обладнання Персональні компютери, стандартне аудиторне обладнання. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Письмове виконання роботи і усне представлення результатів 

перед комісією. 

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), 
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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 

випускник: 

- 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 

випускник: 

- виконав роботу на належному науково-теоретичному рівні, 

самостійно, володіє практичними навичками і здатністю до 

професійної діяльності; 

- оволодів навичками науково-дослідницької роботи у доборі, 
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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, 
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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. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Питання індивідуальні відповідно до теми дослідження 

Опитування Опитування проводиться у формі захисту курсової роботи. 

 

 


