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СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Туризмологія» 

 

Рівень вищої освіти Перший  

Складова навчального плану 

(обов’язкова, вибіркова) 

Вибіркова  

Загальна кількість кредитів та 

кількість годин для вивчення 

дисципліни 

5 кредити /138 годин 

Вид підсумкового контролю Іспит 

Посилання на освітній контент дисципліни в 

CMS Moodle (за наявності) або на іншому 

ресурсі 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzExOTgzMzA

0MzI0  

Мова викладання Українська 

 

Цілі навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Туризмологія» є узагальнення у 

студентів накопичених знань, формування системних знань про туризм, 

закономірності його формування, розвитку та функціонування, різноманіття 

підходів до його інтерпретації, особливості мотивації та основи маркетингу й 

менеджменту в туризмі, надання знань зі специфіки функціонування суб’єктів 

туристичної діяльності та особливостей роботи менеджера туристичного 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzExOTgzMzA0MzI0
https://classroom.google.com/u/1/c/MzExOTgzMzA0MzI0


підприємства; виробити уміння використовувати знання з дисципліни в 

практичній та науковій діяльності. 
Завдання: Основними завданнями вивчення курсу «Туризмологія » є: 

- виявити місце туризмологіі в системі наук, проблеми термінології в 

туризмологіі, сутність й основні функції туризмологіі; 

- розкрити передумови та чинники розвитку туризму, функції та 

структуру туризму, періодизацію розвитку туризму; 

- охарактеризувати формування системи гостинності, мотивацію 

туристських подорожей, економіку туризму, індустрію туризму та її 

структуру; 

- вивчити специфіку туристського маркетингу й менеджменту, 

еволюцію ринку туристичних послуг, поняття суб’єктів туристичного ринку; 

- проаналізувати типи організації туристичного процесу,  

- виявити особливості виробничо-обслуговуючої та ринкової діяльності 

туристичного підприємства; 

- розглянути основи організації анімаційних послуг в туризмі; 

- розкрити особливості міжнародного та національного регулювання 

туристичної діяльності. 

Предмет: сучасні культурні практики, соціокультурна послуга, 

споживча цінність, креативні індустрії. 

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

Загальні компетентності (ЗК): 

• ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

• ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

• ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

• СК20. Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, 

політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури.  

• СК32. Здатність організовувати роботу з різними стейкхолдерами 

соціокультурної діяльності.  

• СК34. Здатність створювати креативні (інноваційні) соціокультурні 

послуги.  

Програмні результати навчання: 

• ПРН2. Збирати та впорядковувати інформацію; 

• ПРН6. Класифікувати та знаходити інноваційні рішення для 

створення, реалізації і забезпечення соціокультурних потреб людини; 

• ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію; 

• ПРН10. Вивчати, узагальнювати та адаптовувати найкращий досвід 

соціокультурної розбудови;  

• ПРН11.Виявляти, генерувати і впроваджувати креативні ідеї в 

професійну діяльність; 

• ПРН12.Формулювати, аргументувати професійні завдання; 

• ПРН16.Знати як застосувати сучасні технології управління 

людськими ресурсами. 



 

Перелік тем 

 

Змістовий модуль № 1. 

1.1. Теоретико-методологічні основи туризмології (4 год). 

1.2. Туризм як економічна діяльність (4 год). 

1.3. Основи маркетингу та менеджменту в туризмі (4 год). 

1.4. Туризмологія: процес формування теорії туризму (4 год). 

1.5. Індустрія туризму (6 год.).  

Змістовий модуль № 2. 

2.1. Особливості обслуговування туристів на авіаційному транспорті (6 год.) 

2.2. Особливості обслуговування туристів на залізничному транспорті (6 год.)  

2.3. Особливості обслуговування туристів на автомобільному транспорті (6 год.) 

2.4. Особливості обслуговування туристів водним транспортом (6 год.) 

2.5. Заклади розміщення туристів (6 год.) 

2.6. Організація харчування туристів (6 год). 

2.7. Організація харчування туристів (6 год). 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

 

Основна:  

1. Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. Історія туризму: підручник; Харк. 

Нац. акад. міськ. гос-ва. Харків : ХНАМГ, 2010. 294 с. 

2. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: підручник. Київ : Знання, 2010. 

502 с. 

3. Лукашевич М. П., Шандор Ф. Ф. Соціологія туризму: курс лекцій. 

Ужгород : Мистецька лінія, 2008. 340 с. 

4. Лукашевич О.Н. Психология туризма; концептуальное определение : 

монография. Киев: Издательство КУТЕП. 2004. 228 с. 

5. Любіцева О.О., Бабарицька В.К. Туризмознавство: вступ до фаху: 

підручник. Київ : Київський університет, 2008. 450 с. 

6. Мальська М.П., Пурська І.С. Актуальні проблеми управління 

туристичною індустрією: навчальний посібник. Львів: ВЦ ЛНУ, 2006. 78 c.  

7. Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у 

міжнародному і національному вимірах. Історія і сучасність: монографія. 

Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 266 с.  

8. Менеджмент туристичної індустрії : навчальний посібник / За ред. 

І. М. Школи. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2003. 662 с. 

9. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теоретичні основи туризмології : 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Ніка-

Центр. 2005. 316 с. 

10. Туризмологія (теорія туризму) : навчально-методичний посібник зі 

спецкурсу. / Пазенюк В.С., Федорченко В.К., Кручек О.А., Мініч І.М. Київ : 

КУТЕП, 2010. 70 с. 



11. Управління регіональним розвитком туризму : навчальний посібник. 

/ За ред. В.Ф. Семенова. Одеса, 2011. 225 с. 

12. Федорченко В.К., Пазенок В.С., Кручек О.А., Мальська М.П. 

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму: монографія. Київ : ВЦ 

Академія, 2013. 368 с.  

13. Федорченко В.К., Фоменко Н.А., Скрипник М.І., Цехмістрові Г.Р. 

Педагогіка туризму. Київ : Слово, 2004. 296 с. 

 

Додаткова: 

1. Абрамов В. В., Тонкошкур М. В.Історія туризму : підручник. Харків : 

ХНАМГ, 2010. 294 с. 

2. Аріон О.В., Уліганець С.І. Географія туризму : навч.-метод. посібник. 

Київ : ВГЛ Обрії, 2009. 172 с. 

3. .Бейдик О. О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії 

(географії туризму). Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 1993. 56 с. 

4. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та 

рекреаційної географії. Київ : Інститут туризму федерації профспілок України, 

1998. 130 с. 

5. .Блій Г. де., Муллер П. Географія: світи, регіони, концепти / пер. з анг.; 

передмова та розділ «Україна» О. Шаблія. Київ : Либідь, 2004. 740 с. 

6. Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі України та 

Польщі): монографія / В.Г. Явкін, В.П. Руденко, В.М. Андрейчук, О.Д. Король 

та ін. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. 344 с. 

7. Кляп М. П., Шандор Ф. Ф., Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : 

навч. посібник. Київ : Знання, 2011. 334 с. 

8. Кузик С.П. Географія туризму: навчальний посібник. Київ : Знання, 

2011. 271 с. 

9. Кузишин А.В. Історія туризму. Тернопіль: Редакційно-видавничий 

відділ ТНПУ, 2007. 192 с. 

10. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). 

Київ : Альтерпрес, 2002. 436 с. 

11. Любіцева О.О., Панкова Є., Стафійчук В. Туристичні ресурси 

України: навч. посібник. Київ : Альтерпрес, 2007. 369 с.  

12 .Мальська М. П. Антонюк Н. В., Ганич Н. М.  Міжнародний туризм і 

сфера послуг : підручник. Київ : Знання, 2008. 661 с. 

13. Мальська М. П., Худо В. В., Цибух В. І.Основи туристичного 

бізнесу : навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 272 с. 

14. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика : 

навчальний посібни. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.  

15. Мальська М.П., Худо В.В., Занько Ю.С. Організація туристичного 

обслуговування: підручник. Київ : Знання, 2011. 275 с.  

16. Мальська М.П., Гамкало М.З., Бордун О.Ю. Туристичне 

країнознавство: Європа: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр 

учбової літератури, 2009. 224 с. 



17. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посібник. Київ : Знання, 

2008. 343 с. 

18. Остапчук В.В., Коваль П.Ф., Андрєєва Г.П. Історія туризму : навч. 

посібник. Ніжин : Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2008. 143 с. 

19. Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство: навч. посібник. 

Харків: Бурун Книга, 2009. 288 с.  

20. Петринка Л.В. Географія туризму. Харків : Основа, 2011. 96 с. 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, проектор, екран, Інтернет для проведення лекційних, 

практичних занять. 

Мобільний пристрій (телефон, планшет) з інтернет доступом для: 

- комунікації та опитувань; 

- виконання завдань самостійної роботи; 

- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий 

контроль). 

 

 

Код 

компетентності 

(згідно ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчання 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

навчання 

ЗК1. Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

ПРН2.  Збирати та 

впорядковувати 

інформацію.  

 

МН1, МН3, 

МН4, МН5.  

МО1, МО2, 

МО3, МО7. 

ЗК7. 

Здатність 

генерувати нові 

ідеї (креативність). 

ПРН11. Виявляти, 

генерувати і 

впроваджувати 

креативні ідеї в 

професійну 

діяльність. 

МН2, МН6, 

МН7. 

 МО5, МО6, 

МО7, МО9. 

ЗК15. 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо. 

ПРН12. Формулювати, 

аргументувати 

професійні 

завдання.  

МН2, МН3. 

 

МО7, МО9. 

СК20. 

Здатність 

аналізувати 

економічні, 

екологічні, правові, 

політичні, 

соціологічні, 

технологічні 

аспекти 

формування ринку 

культури.  

ПРН9. Оцінювати 

сучасну 

соціокультурну 

ситуацію.  

 

МН4, МН5, 

МН7. 

 

МО3, МО7, 

МО8. 

СК21. 
Здатність 

визначати 

ПРН2. 

 

Збирати та 

впорядковувати 

МН5, МН6, 

МН7. 

МО5, МО7, 

МО9. 



стратегічні 

пріоритети та 

аналізувати 

особливості 

місцевих, 

регіональних, 

національних та 

глобальних 

стратегій 

соціокультурного 

розвитку та 

креативних 

індустрій. 

 

 

ПРН8. 

 

інформацію 

 

Визначати 

соціокультурни

й потенціал 

різних 

стейкхолдерів 

культурного 

життя.  

 

 

 

СК31. Здатність 

розробляти 

соціокультурні 

проєкти та 

забезпечувати їх 

операційну 

реалізацію. 

ПРН8.  Визначати 

соціокультурни

й потенціал 

різних 

стейкхолдерів 

культурного 

життя. 

МН1, МН3, 

МН5. 

 

 

МО2, МО4. 

ПРН12  Формулювати, 

аргументувати 

професійні 

завдання. 

МН6, МН7.  

 

МО5, МО9, 

МО10 

СК32. Здатність 

організовувати 

роботу з різними 

стейкхолдерами 

соціокультурної 

діяльності.  

 

ПРН6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН16.  

Класифікувати 

та знаходити 

інноваційні 

рішення для 

створення, 

реалізації і 

забезпечення 

соціокультурни

х потреб 

людини.  

 

Знати як 

застосувати 

сучасні 

технології 

управління 

людськими 

ресурсами.  

МН4, МН7. 

 

МО4, МО5. 

СК34 Здатність 

створювати 

креативні 

(інноваційні) 

соціокультурні 

послуги. 

 

ПРН10. 
 

 
 
 

 

Вивчати, 

узагальнювати 

та адаптовувати 

найкращий 

досвід 

соціокультурної 

розбудови. 

МН4, МН6, 

МН7.  

 

 

 

 

 

МО4, МО5, 

МО7, МО9. 

 

 

  



ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, діалогові технології, тощо);  

МН2 – практичний метод (імітаційні ігри, тренінги, креативне (поведінкове) 

моделювання, навчання діями, досвід, ротації, креативне проєктування, тощо);  

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання есе); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб- 

орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання креативних завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна, проектувальна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1- усне або письмове опитування;  

МО2 – діалогове спілкування; 

МО3 – колоквіум; 

МО4 –тестування; 

МО5 – індивідуальні, командні проєкти;  

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист практичних (проєктних) робіт;  

МО10 – диференційований залік. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТУРИЗМОЛОГІЯ» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Підсумкова 

атестація (тести)  Сума  

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 40 100 

15 15 15 15   

  

Змістовий модуль 2. (проєктна робота)  

Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 Т 2.4 Т 2.5. 

5 

50 100 

10 10 10 10 10   



СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності 

може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які 

отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями: 

 

Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно - здобувач вищої 
освіти виявляє 
особливі творчі 
здібності, 
- вміє самостійно 
здобувати знання, 
без допомоги 
викладача 
знаходить і 
опрацьовує 
необхідну 
інформацію, 
- вміє 
використовувати 
набуті знання і 
вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних 
ситуаціях, 
 - переконливо 
аргументує 
відповіді, 
- самостійно 
розкриває власні 
здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно зараховано 

82-89 В дуже добре - здобувач вищої 
освіти вільно воло-
діє теоретичним 
матеріалом, 
застосовує його на 
практиці,  
- вільно розв'язує 
вправи і задачі у 
стандартних 
ситуаціях,  
- самостійно 
виправляє допущені 
помилки, 

кількість яких 

незначна 

Достатній 
конструктивно-

варіативний 

добре  

  



Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

74-81 С добре здобувач вищої 
освіти вміє 
зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом 
викладача, загалом; 
- самостійно 
застосовувати її на 
практиці; 
-контролювати 
власну діяльність; 
-виправляти 
помилки, з поміж 
яких є суттєві, 
- добирати 
аргументи для 
підтвердження 
думок 

   

64-73 D задовільно - здобувач вищої 
освіти відтворює 
значну частину 
теоретичного 
матеріалу; 
- виявляє знання і 
розуміння основних 
положень, 
- за допомогою 
викладача може 
аналізувати 
навчальний 
матеріал; 
- виправляти 
помилки, з-поміж 
яких є значна 
кількість суттєвих 

Середній 

репродук-

тивний 

задовільно  

60-63 Е достатньо здобувач вищої 
освіти володіє 
навчальним 
матеріалом на рівні, 
вищому за 
початковий, значну 
частину його 
відтворює на 
репродуктивному 
рівні 

   

 
  



Суми балів 

за 100- 

бальною 

шкалою 

Оцінка в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

Рівень 

компете нт-

ності 

Оцінка за 

національною шкалою 

екзамен залік 

35-59 FХ незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрово 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні окремих 
фрагментів, що 
становлять 
незначну частину 
навчального 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

1-34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої 
освіти володіє 
матеріалом на 
рівні елементарного 
розпізнання і 
відтворення 
окремих фактів, 
елементів, об'єктів 

Низький 

рецептивно- 

продуктивний 

незадовільно не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної 

діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 

контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) 

за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 

конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Іспит виставляється 

за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію 

освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Положення про проведення практики студентів 

бакалаврського та магістерського рівнів Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та 

правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома 



методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час 

практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 

пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання 

тощо. 

 

ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу 

повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в 

будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку 

і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 
 


