
Відділення «Інфраструктури» 

 

Коди та опис дисциплін відповідно до ЄКТС-пакету напряму підготовки 

молодших спеціалістів 

242 «Туризм» 
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Дисципліни* 

1 Українська мова 

Функціональна стилістика і культура мовлення; 

практична стилістика і культура мовлення, стилістичні 

засоби фонетики; стилістичні засоби лексикології та 

фразеології; словотворчі хасоби стилістики; сприймання 

чужого мовлення, відтворення готового тексту; 

відтворення готового тексту;морфологічні засоби 

стилістики; стилістика простих речень; стилістика 

сладних речень; стилістика речень з різними способами 

вираження чужого мовлення; студентський проект 

удосконалення мовлення; риторика; сприймання чужого 

мовлення, створення власних висловлювань, діалогічне 

мовлення, монологічне мовлення. 

2 
Українська 

література 

Література 70-90-х років ХІХ ст. Українська література 

10-х років ХХ ст. Українська література 20-30-х років ХХ 

ст. Українська література за межами Уккраїни. 

Еміграційна література. Українська література 40-50-х 

років ХХ ст. Українська література другої половини ХХ 

ст. – початку ХХІ ст. Українська проза другої половини 

ХХ- початку ХХІ ст. Постшістдесятництво. Традиція 

бароко в ХХ ст. Сучасна «молода» українська література 

3 Іноземна мова 

Іноземна мова - невід’ємний елемент загальної культури, 

мова ділового спілкування. Я- представник української 

молоді. Дозвілля. Наша Батьківщина – Україна. Засоби 

масової інформації. 

4 Світова література 

Соціально-психологічна проза ХІХ століття. Література 

другої половини ХІХ та на межі ХІХ-ХХ століть. 

Література першої половини ХХ століття. Література 

друго половини ХХ століття. Постмодерністська проза 

останіх десятиліть ХХ століття. Література на межі ХХ-

ХХІ століть. 

5 Історія України 

Вступ. Найдавніша історія України. Утворення і 

розвиток держави Київська Русь. Галицько-Волинська 

держава. Українські землі під владою Литви та Польщі 

(XIV- перша половина XVII ст.). Визвольна війна 

українського народу середини XVII ст. Утворення 

Козацької держави. Соціально-економічний та 

політичний розвиток України в другій половині XVII- 

XVIIІ ст. Українські землі під владою Російської та 

Австрійської імперії у першій половині ХІХ ст. 

Українські землі у другій половині ХІХ ст. Україна на 

початку ХХ ст. Україна в роки Першої Світової війни. 

Українська державність в 1917-1921 роках. Культура і 

духовне життя в Україні в 1917-1921 роках. Українська 
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РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 

рр.). Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938 

рр.) Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр. Україна в 

роки Другої Світової Війни(1939-1945 рр.). Велика 

Вітчизняна Війна (1941-1945 рр.) Україна в перші 

повоїнні роки (1945- початок 50-х років). Україна в 

умовах політичної та економічної лібералізації 

суспільства (1953-1964 рр.). Україна в період загострення 

кризи радянської ситеми (середина 60 – початок 80-х 

років ХХ ст.). Розпад Радянського союзу і 

відродженнянезалежності України (1985-1991 рр.). 

Україна в умовах незалежності. Етносоціальні та 

культурні процеси в Україні наприкінці ХХ на початку 

ХХІ ст. Україна в сучасному світі. Наш край у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

6 Всесвітня історія 

Вступ. Світ на початку ХХ ст. Перша світова війна. 

Повоєнне облаштування світу. Період повоєнної кризи та 

рнволюцій (1917-1923 рр.). період стабілізації в Європі та 

Північній Америці. Світ у період економічної кризи. 

Назрівання Другої світової війни. Друга світова війна. 

Міжнародні відносини (1945 роки – початок ХХІ ст.) 

Американський континент :США, Канада та Латинська 

Америка (1945 – початок ХХІ ст.). Країни Західної 

Європи (1945 роки – на початку ХХІ ст.). Країни 

центральної та східної Європи (1945- на початку ХХІ 

ст.). Країни Азії та Африки (в другій половині ХХ ст. – 

на початку ХХІ ст.). Розвиток культури (1945 роки – 

початок ХХІ ст.). 

7 Людина і світ 

Вступ. Соціалізація особистості. Стереотипи та 

упередження. Конфлікти. Соціум (суспільство людей). 

Соціальна мобільність. Права, свободи та 

відповідальність. Громадянське суспільство. Політичні 

інститути і процеси. Демократія. Засоби масової 

інформації. Нація. Полікультурність. Україна і світ. 

9 Математика 

Вступ. Функції, їхні властивості та графіки. Степенева, 

показникова та логарифмічна функції. Тригонометричні 

функції. Рівняння, нерівності та їхні системи. Похідна та 

її застосування. Інтеграл та його застосування. Елементи 

теорії ймовірностей та математичної статистики. 

Систематизація та узагальнення факторів і методів 

планіметрії. Вектори та координати у просторі. 

Паралельність прямих і площин у просторі. 

Перпендикулярність прямих і площин у просторі. 

Многогранники. Об’єми та площі поверхонь 

многогранників. Тіла та поверхні обертання. Об’єми тіл 

обертання та площі їх поверхонь. 

10 Фізика 

Механіка: кінематика, динаміка, закони збереження. 

Молекулярна фізика і термодинаміка: властивості газів, 

рідин, твердих тіл, основи термодинаміки. Електричне 

поле, електричний струм: електричне поле, закони  
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постійного струму, електричний струм в різних 

середовищах. Електромагнітне поле: магнітне поле, 

електромагнітна індукція. Коливання та хвилі: механічні 

коливання та хвилі, електромагнітні коливання та хвилі. 

Оптика та основи теорії відносності. Атомна і ядерна 

фізика: Хвильова оптика, елементи квантової фізики і 

теорії відносності, фізика атомного ядра та елементарних 

частинок. 

11 Астрономія 

Предмет астрономії. Її розвиток та значення в житті 

суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в 

астрономії. Основи практичної астрономії. Методи та 

засоби астрономічних спостережень. Сонячна система. 

Сонце – найближча зоря. Основні відомості про Сонце. 

Будова Сонця. Відстань до зірок. Звичайні зорі. Подвійні 

зорі. Фізично змінні зорі. Еволюція зір. Нейтронні зорі. 

Чорні діри. Будова та еволюція Всесвіту. Життя і 

Всесвіті. 

12 Біологія 

Вступ. Молекулярний рівень організації життя: 

неорганічні речовини живих організмів, органічні 

речивини живих організмів. Клітинний рівень організації 

життя: структура клітини і її компонентів, клітини чк 

цілісна система, тканини. Організмовий рівень 

організації життя: неклітинні форми життя і одноклітинні 

організми, багатоклітинні організми, закономірності 

спадковості і мінливості, генотип як цілісна система, 

генетика в житті і діяльності людини, індивідуальний 

розвиток організмів і їх поведінка. Надорганізмові рівні 

організації життя: популяція та екосистеми, біосфера, її 

структурні компоненти і значення. Історичний розвиток 

органічного світу: система органічного світу як 

відображення його історичного розвитку. 

13 Географія 

Вступ. Предмет соціально-економічної географії світу. 

Методи досліджень. Видатні географи світу. Загальна 

економіко-географічна хараетристика світу: політична 

карта світу; населення світу; кількість, відтворення, 

демографічні процеси, міграції; взаємодія суспільства і 

природи; світове господарство; глобальні проблеми 

людства. Регіони та країни світу: країни Європи; країни 

Азії; країни Північної Америки, США; країни Латинської 

Америки; країни Африки. 

14 Хімія 

Повторення питань курсу хімії основної школи, 

неметалічні елементи та їх сполуки, металічні елементи 

та їхні сполуки, органічні сполуки, хімія і життя. 

17 Інформатика 

Основні поняття інформатики. Програмне забезпечення 

ПК: системне програмне забезпечення, файлова система, 

операцайна система Windows. Сервісне програмне 

забезпечення. Текстовий процесор. Комп`ютерні 

презентації та публікації: створення й показ 

комп`ютерних презентацій, основи створення 

комп`ютерних публікацій. Служба 
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Інтернету: електронна пошта, інтерактивне спілкування. 

Інформаційні технології у навчанні. Основи 

програмування: засоби візуальної розробки програм, 

основи структурного прогрмування. Система обробки 

табличної інформації: електронні таблиці, табличний 

процесор,аналіз даних у середовищі табличного 

процесора. Бази даних. Основи інформаційної безпеки. 

Інформаційні технології у проектній діяльності: основи 

веб-дизайну, автоматизоване створення й публікація веб-

ресурсів, інтегроване викристання засобів обробки 

документів,спільна робота з документами, розробка 

проекту з використанням кількох інформаційних 

технологій. 

18 Фізична культура 

Баскетбол, волейбол, ганбол, гімнастика: стрибки, 

лазіння, рівновага, акробатика,виси та упори, елементи 

худлжньої гімнастики,ритмічна гімнастика та аеробіка, 

смуга перешкод, вправи на тренажерах, колове 

тренування, атлетична гімнастика; підтягування, 

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, нахил вперед 

з положення сидячи,стрибкі зі скакалкою. Легка 

атлетика: біг, метання, стрибки. Футбол:вправи з 

елементами футболу для розвитку фізичних якостей, 

елементи техніки та дій у нападі і захисті. 

19 Захист Вітчизни 

Збройні Сили України на захисті Вітчизни: Збройні Сили 

України – військове формування держави. Міжнародне 

гуманітарне право про захист жертв війни. Тактична 

підготовка: основи загальновійськового бою, солдат в 

бою, озброєння та бойова техніка родів військ, 

сухопутніх військ. Вогнева підготовка: основи стрільби 

із стрілецької зброї, стрілецька зброя та поводження з 

нею, догляд і зберігання; прийоми і правила стрільби із 

стрілецької зброї, ручні осколкові гранати та поводження 

з ними, догляд і зберігання; прийоми і правила метання 

ручних гранат. Статути Збройних Сил України: 

військовослужбовці та відносини між ними. Стройова 

підготовка: загальні положення. Стройового статуту 

Збройних Сил України, стройові прийоми і рух без зброї 

та із зброєю, виконання військового вітання, вихід із 

строю та підхід до начальника. Військова топографія: 

орієнтування на місцевості. Прикладна фізична 

підготовка: гімнастика, прискорене пересування та легка 

атлетика, подолання перешкод, основи самозахисту. 

Військово-медична підготовка: організація надання 

першої медичної допомоги в бою, реанімація потерпілих. 

Основи цивільного захисту: нормативно-правова база 

цивільного захисту, надзвитуайні ситуації, захист 

населення від надзвичайних ситуацій, основи рятування 

та інших невідкладних робіт. Військово-спортивне свято, 

резерв часу. 
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19 
Медико-санітарна 

підготовка 

Нормативно-правова база щодо захисту життя та 

здоров’я людини. Перша медиччна допомога при 

травмах і нещасних випадках: Значення першої 

л\допомоги і правила її надання. Призначення першої 

допомоги. Табельні і підручні засоби для надання першої 

допомоги. Аптечка швидкої допомоги. Перша допомога 

при гострих захворюваннях. Догляд за хворими. Основи 

навчання щодо здоров’я людини і його охорони. 

ФПНЗЕП 01 
Основи 

філософських знань 

Гуманітарний зміст історії винекнення і розвитку 

філософії: втуп; філософія, її гуманістичний зміст і 

призначення; філософія стародавнього світу філософія 

середніх віків та епохи Відродження; філософія Нового 

часу; Філосфія ХІХ-ХХ ст.; філософська думка в Україні. 

Онтологія і гнесеологія: проблеми буття у філософії; 

духовний вимір людського буття; основи філософського 

вчення про розвиток; основний зміст пізнавальної 

діяльності. Соціально філософія: філософський аналіз 

суспільства; філософська концепція людини; цінності в 

житті людини і суспільства 

ФПНЗЕП 02 Історія України 

Українська СРР в умовах нової політичної політики 

(1921-1928). Закріплення  радянської влади в Україні 

(1929-1939). Західнукраїнські землі у міжвоєний період 

(1921-1939). Україна в роки Другої світової війни (1939-

1945). Україна в перші повоєнні роки (1945-поч.50-х рр.). 

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації 

суспільства (1953-1964). Україна в період загострення 

кризи радянської системи (сер.60-х – на поч.80-х рр.). 

Відновлення незалежності України та розпад 

Радянського Союзу (1985-1991). Україна в перід 

незалежності. Етнсоціальна та культурні процеси в 

Україні наприкінці ХХ- на поч.ХХІ ст. Україна в 

сучасномі світі. Наш край у другій половині ХХ – на 

поч.ХХІ ст. 

ФПНЗЕП 03 

Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Культура професійного мовлення. Лексичні форми 

сучасної української мови в професійному спілкуванні. 

Морфологічні норми сучасної української мови в 

професійному спілкуванні. Синтаксичні норми сучасної 

української мови в професійному спілкуванні. Складання 

професійних документів. 

ФПНЗЕП 04 
Історія української 

культури 

Структура культури. Природа і культура. Антична 

культура. Культури епохи Відродження. Українська 

культура ХІХ- ХХ віків. Культура Київської Русі. 

Етнічна культуцра і Слобожанщина. Витоки української 

культури. Культура і цивілізація. Взаємодія національних 

культур. 

ФПНЗЕП 05 Основи психології 

Вступ до психології: Предмет і об’єкт психології; 

Методи психології; Розвиток психіки тварин. Пізнавальні 

процеси: Сенсорно-перцептивні процеси; Мнемічні 

процеси; Інстиктивна поведінка тварин; Мислення і 

мовлення; Регулятивна іункція психіки. Психологія  
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особистості: Особистість і діяльність; Сучасні теорії 

особистості; Індивідуально-психологічні властивості 

особистості; Особистість в діяльності та спілкуванні. 

Міжособистісне розуміння: Адекватність розуміння 

поведінки інших людей; Вплив умов фізичного 

сережовища на психічний стан. 

ФПНЗЕП 06 Соціологія 

Теоретико-методологічні та історичні засади соціології: 

вступ до соціології; соціологія – наука про суспільство; 

розвиток соціологічної думки; соцілогічні дослідження – 

джерело соціальної інформації. Людина і суспільство: 

суспільству: сутність та суперечливість розвитку; 

етносоціологія; соціологія особистості та освіти; 

соціологія сім`ї та молоді; соціальні зміни та суспільні 

рухи. Види соціальних інститутів: соціологія праці та 

управління; соціологія релігії. 

ФПНЗЕП 07 
Основи 

правознавства 

Основи конституційного права України: Загальна 

характеристика конституційного права якпровідної галузі 

права України. Основи теорії держави та права: Держава 

як соціальний інститут; теорія права, правовіднсини. 

Основи пуюлічного права: основи адміністративного 

права України; основи кримінального права України. 

Основи приватного права: основи цивільного права 

України; зобов`язальне право; спадкове право; основи 

сіімейного права України; основи трудового права; 

Трудова дисципліна, матеріальна відповідальність сторін 

трудового дговору. 

ФПНЗЕП 09 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуваннм 

Моя майбутня професія. Робота у сфері обслуговування.  

ФПНЗЕП 10 Етика й естетика 

Предмет і завдання етики. Етимологія термінів «етика» 

та «мораль». Поняття моралі. Моральна свідомістьб і 

категорії етики. Моральне життя людини. Етикет і 

культура поведінки майбутнього фахівця. Моральні 

проблеми сучасності. Предмет і завдання естетики. 

Генеза естетичної думки. Основи категорії естетики. 

Естетична свідомість і види естетичної діяльності. 

Естетичні основи мистецтва. Естетично-художній 

розвиток людства в історичному контексті. Естетика у 

сучасних соціальних практиках. 

ФПНЗЕП 11 

Друга іноземна 

мова за 

професійним 

спрямуванням 

Іноземна мова як засіб професійного спілкування. 

Сучасна готельна індустрія. Працевліштувння в 

готельній галузі. Ділова кориспонденція. Ділові подорожі 

в Українців та за кордон. 

ФПНЗЕП 12 Фізичне виховання 

Ігрові види спорту: Загальна фізична підготовка; 

Волейбол; Баскетбол; Ганбол. Неігрові види спорту: 

Гімнастика. 

МПНО 2 01 Вища математика 

Елементи лінійної алгебри. Елементи аналітичної 

геометрії. Комплексні числа та дії над ними. Елементи 

диференціального і інтегрального числення. Економічна 

теорія як наука. Загальні основи економічної теорії: 
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МПНО 2 02 Економічна теорія 

Економічна теорія: предметі методи пізнання; Суспільне 

виробництво і його результати; Економічні відносини 

власності; Відносини власності України. Товарне 

виробництво і ринок: Товарне виробництво; Теорія 

грошей. Інфляція; Ринок як економічна форма організації 

суспільного виробництва; Фінансово-кредитна система в 

ринковій економіці. Підприємництво в ринковій 

економіці: Підприємництво суть умови функціонування 

й економічні форми організації; Державне підприємство 

в системі підприємницької діяльності. Суспільне 

відтворення та його державне регулювання: Основи 

теорії відтворення; Організаційна структура 

підприємства, рієнтованого на маркетинг; Менеджмент 

як наукова система управління. Світове господарство і 

місце в ньому України: Тенденції розвитку світового 

господарства; Проблеми інтуграції економіки України у 

світове господарств. 

МПНО 2 03 
Безпека 

життєдіяльності 

Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксоманія небезпек. Ризик як кількісна 

оцінка небезпек. Природні загрози та характер їх проявів 

і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 

Техногенні небезпеки та їх наслідки. Соціально-

політичні небезпеки, їх види та характеристики. 

Соціальні та психологічні фактори ризику. Безпека 

життєдіяльності в умовах екстремальних і надзвичайних 

ситуацій. Правова основа організації безпеки 

життєдіяльності. Управління безпекою життєдіяльності 

МПНО 2 04 Екологія 

Теоретичні основи загальної екології: основні поняття 

екології, сучасні уявлення про біосферу, екосистеми та їх 

характеристика, кругообіг речовин і трансформація 

енергії в екосистемах. Основи прикладної екології: 

класифікація забруднень довкілля, антропогенне 

забруднення атмосферного повітря та його негативні 

наслідки, антропогенне забруднення природних вод та 

його негативні екологічні наслідки, антропогенне 

забруднення грунтового покриву та його негативні 

наслідки. Основи раціонального природокористування: 

роль та характеристика природних ресурсів, принципи 

управління природними системами і оптимального 

природокористування, промислові та побутові відходи як 

вторинний ресурс, альтернативні джерела енергії, роль 

заповідних територій та об’єктів в оптимізації 

природокористування, правові аспекти охорони довкілля, 

сучасний екологічний стан України та Одеської області. 

МПНО 2 05 
Основи охорони 

праці 

Міжнародні норми і законодавство України в галузі 

охорони праці. Стан винекнення планових заходів щодо 

профілактики травматизму невиробничого харатеру. 

Травматизм та професійні захворювання в галузі. 

Розлідування нещасних випадків. 
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МПНО 2 06 

Інформаційні 

системи і технології 

в туризмі 

Теорії інноваційного розвитку. Інноваційні процеси в 

туризмі. Державне регулювання інноваційною 

діяльністю. Інформаційні інноваційні технології в 

полцнсах туристичного обслуговування. Найка і 

інформатика її предмет та задачі. Операційні системи. 

Текстовий та табличний процесор. Система управління 

базами даних. Текстові редактори та процесори. 

Програми забехпечення. Інформаційні системи та 

технології у сфері обслуговування.  

МПНО 2 07 
Рекреаційна 

географія 

Теоретичні аспекти вивчення туристсько-рекреаційного 

потенціалу. Історичні особливості розвитку туризму і 

рекреації. Туристичне краєзнавство – основа розвитку 

рекреаційно-туристичного потенціалу. Природоохоронні 

території як об’єкт розвитку туризму та рекреації. 

Рекреаційно-туристичне природокористування. 

Рекреаційнор-туристичні ресурси. Принципи і методи 

оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів. Рекреаційні 

ресурси Карпатського регіону. Туристичний потенціал 

Карпатського регіону. Рекреаційно-туристичні ресурси 

Чернівецької області. Проблеми питання розвитку 

рекреаційно-туристичної діяльності та екологчного 

туризму.  

ПП 01 

Технологія і 

організація 

туристичного 

обслуговування 

Туризм як вид господарської діяльності: Сутність і 

властивості туристичного обслуговування; Умови 

створення та функціонування туристичного 

підприємства; Кадрове забезпечення туристичної фірми; 

Комплекс туристичних послуг і розробка програми 

обслуговування туристів; Процес обслуговування 

туристів туристичним підприємством; Робота 

працівників туристичного підприємства з клієнтами. 

Організація туристичних подорожей: Принципи 

формування програм перебування туристів; Організація 

обслуговування клієнтів; Бронювання туристичного 

обслуговування; Туристичне обслуговування: контроль, 

облік та розрахунки; Претензійна робота в туризмі. 

ПП 02 
Туристське 

краєзнавство 

Історія становлення й розвитку краєзнавства в Україні. 

Київ: туристичний центр світового значення. Туристичні 

ресурси Правобережної України. Туристичні ресурси 

Лівобережної України. Туристичні ресурси Західної 

України. Туристичні ресурси Степової (Південної) 

Украни. Туристичні ресурси Слобожанщини. 

ПП 03 

Організація 

екскурсійного 

обслуговування 

Основи екскурсознавства та організації екскурсійної 

діяльності. Основні функції та ознаки екскурсії. 

Класифікація екскурсій. Технологія проетуваня та 

формування послуги «Екскурсія». Методичне 

забезпечення надання екскурсійних послуг. 

Організаційно-технологічні вимоги щодо проведення 

екскурсій. Професійна майстерність та особистість 

екскурсовода. Основні поняття музеєзнавства. 

Екскурсійна діяльність в музеях. Сучасний стан та  
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тенденції регіонального розвитку ринку екскурсійних 

послуг. 

ПП 04 

Правове 

регулювання в 

турстській 

діяльності 

Правові основи міжнародного туризму. Всесвітні 

туристичні організації. Туристичні формальності. 

Безпека туристичних подорожей та страхування. Поняття 

та зміни державного регулювання туристичної 

діяльності. Візова політика України та Європейського 

Союзу. Ліцензування туристичної діяльності. Поняття та 

види підприємницької діяльності в сфері туризму. 

Особливості зовнішньоекономічної діяльності 

туристичних підприємств.  

ПП 05 
Економіка 

підприємства 

Економіка туризму та туристичних бірж. Розвиток 

туристичного бізнесу в Ураїні. Туристичний ринок та 

підприємницька діяльність. Нормативно-правове 

забезпечення туристичних підприємств. Основні та 

оборотні фонди. Сутність та значення оборотних коштів. 

Рух грошових коштів на підприємстві. Трудові ресурси 

та продуктивність праці. Сучасна система управління 

персоналом. Мотивація та організація оплати праці 

працівників. Планування фонду оплати праці. Виробнича 

програма та планування діяльності. Формування та 

використання доходів. Стратегія формування та 

оптимізація доходу. Розподіл прибутку туристичних 

підприємств. Витрати та собівартість продукції. 

Ціноутворення в туризмі. Метдика складання ціни. 

Оцінка фінансового потенціалу підприємства. 

Управління інвестиційною діяльністю. Державне 

регулювання економіки туризму. 

ПП 06 
Основи 

менеджменту 

Сутність і зміст менеджменту туризму. Еволюція 

менеджменту туризму. Система менеджменту теризму. 

Управління внутрішнім і зовнішнім середовищем у 

туризмі. Функції, принципи і методи менеджменту 

туризму. Управління сполучними процесами. 

Ефективний менеджмент – управління орієнтоване на 

клієнта.  

ПП 07 Основи маркетингу 

Сутність маркетингу та його концепції: Сутність 

маркетингу та його сучасна концепція; Маркетингові 

дослідження ринку; Сегмнтація ринку та пизиціювання 

товару. Поняття комплексу маркетингу: Товар і 

маркетингова товарна політика; Маркетингова цінова 

політика; Маркетингова політика розподілу; 

Маркетингова плітика комунікацій. Організаційні основи 

смаркетингу: Управління в маркетингу; Аналіз 

маркетингу. 

ПП 08 

Організація 

готельного 

обслуговування 

Головні історичні періоди розвитку готельної сфери у 

світі. Історія становлення та розвитку сфери гостинност. 

Розвиток туристично-готельної справи. Основи 

менеджменту готельного бізнесу. Типологія готельних 

підприємств. Економічні основи туристичної діяльності. 

Маркетингові аспекти туристичних послуг. Технології  
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передреалізаційних процесів. Обслуговування клієнтів 

туристичної фірми. Особливості ціноутворення на ринку 

туристичних послуг. Загальні положення про готельний 

бізнес. Організаційна структура готельного бізнесу. 

Менеджмент обслуговування на підприємствах 

харчування. Менеджмент персоналу готелів і ресторанів. 

Організація відпочинку, дозвілля і розваг. Будівництво, 

архітектура та інтер'єр готельного господарства. 

ПП 09 

Організація 

ресторанного 

обслуговування 

Індустрія гостингності в сучасних умовах: Ресторанне 

господарство, його місце в індустрії гостинності; 

Інтер’єр закладів РГ; Особливості страв та напоїв різних 

країн та народів. Західні гості; Прийом гостей зі Сходу, 

історичні та культурні традиції. Столовий п посуд, 

набори, меню в закладах РГ: Столовий посуд, набори, 

білизна як складова високого рівня сервісу закладів РГ; 

Меню:  сутність, класифікація, основи складання; 

Порядок розробки меню. Обслуговування споживачів: 

Класифікація методів і фірм обслуговування; Основи 

еногастрономії; Подача страв та напоїв. Техніка роботи 

офіціанта; Види бенкетів та прийомів; Обслуговування 

туристів продукцією РГ у готелях; Організація 

обслуговування пасажирів на ранспорті. 

ПП 10 
Охорона праці в 

галузі 

Поняттяб мета та завдання охорони праці. Види 

відповідальності за порушення законів. Сутьб зміст і 

структура управління охороною праці. Права та 

обовязки адміністративно-технічних працівників. 

Організація медичного огляду працівників. Організація 

протипожежного захисту. Забезпечення евакуації людей 

при пожежі. Протипожежні вимоги системи 

автоматичної сигналізації. Саніторні вимоги до території 

виробничих приміщень.  

ПП 11 Географія туризму 

Теоретичні основи вивчення географії міжнародного 

туризму: Міжнародний туризм як об’єкт вивчення 

суспільної географії. Методи вивчення географії 

туризму; Закони і закономірності територіальної 

організації теризму; Туристично-рекреаційні потреби та 

їх вплив на фомування туристичних потоків; Особливості 

розвитку і розміщення матеріальної та технічної бах 

туризму в світі та її вплив на формування міжнародних 

туристичних потоеів; Проблеми формування 

міжнародних туристичних потоків; Основи економіки 

міжнародного туризму; Методика оцінки природних 

туристичних ресурсів; Методика оцінки історико-

культурних туристичних ресурсів. Сучасна 

регіональналізація міжнародного туризму: 

Геопросторова організація світового туристичного 

простору; Міжнародна співпраця та міжнародні 

організції в туризмі; Географія основних видів туризму 

на міжнародному ринку туристичних послуг; 

Субтропічне Середземномор’я – найпопулярніший 
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туристичний регіон світу; географія туризму в Північній 

Америці; Регіональна структура міжнародного туризму; 

Перспективи розвитку міжнародного туризму. 

ПП 12 
Навчальна практика 

«Вступ до фаху» 

Вступ. Складання календарного плану проходження 

практики. Ознайомлення з базою практики. Звітністю на 

період та кінець практики. Історія геотуристичних 

досліджень. Основні види і форми туризму. Умови і 

фактори розвитку туризму. Рекреаційно-туристичні 

ресурси. Складання індивідуального плану роботи на час 

проходження практики. Розробка маршрутів. 

Проходження інструктажу по техніці безпеки. 

Заповнення щоденника практики, робота в з звітною 

документацією. Характеристика здійснених обов’язкових 

навчальних екскурсій та відвідування туристичних 

організацій. Тематична екскурсія по м. Одеса «Славетні 

сторінки історії». Літературна Одеса. Відвідування 

Дендрологічного парку «Софіївка». Ставлення та розквіт 

професійної музичної освіти м. Одеси. Вивчення 

архітектурних пам’яток Одеси. Класифікація 

туристичних маршрутів. Проведення пошукової гри 

КВЕСТ. Вивчення театрів Одеси та кіностудії. Екскурсії 

до музеїв театрів. Похід на виставу в один із театрів 

міста. Вивчення розвитку мистецтва в Одесі.  

ПП 13 
Виробнича 

практика 

Вхідний інструктаж, мета і завдання навчальної 

практики. Вступ. Складання календарного плану 

проходження практики. Ознайомлення з базою практики. 

Звітністю на період та кінець практики. Характеристика 

здійснених обов’язкових навчальних екскурсій та 

відвідування туристичних організацій. Тематична 

екскурсія по м. Одеса «Славетні сторінки історії». 

Літературна Одеса. Теоретичне заняття щодо об’ємно-

планувальних рішень. Відвідування Дендрологічного 

парку «Софіївка». Вивчення архітектурних памяток 

Одеси. Класифікація туристичних маршрутів. 

ПП 13 
Виробнича 

практика 

Знайомство з аспектами створення туристичного 

підприємства та організаційними основами. Оформлення 

на базу практики (туристичне підприємство). Інструктаж 

з правил техніки безпеки та правил внутрішнього 

розпорядку. Загальна характеристика туристичного 

підприємства. Знайомство з  документацією форми 

власності, структури підприємства, графіку роботи, 

посадових інструкцій менеджерів та консультантів. 

Державна реєстрація суб’єктів туристичної діяльності. 

Вивчення документів та етапів оформлення туристичного 

підприємства, отримання ліцензії та реєстрації в 

законодавчих органах. Структура управління 

туристичним підприємством. Вивчення посадових 

інструкцій співробітників та стажерів на туристичному 

підприємстві, організація роботи на підприємстві. 

Організаційна (корпоративна) культура та її ознаки.  
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Манера спілкування з клієнтами та співробітниками. 

Ознайомлення з психологічними особливостями клієнтів 

підприємства. Кваліфікаційні вимоги до кадрового 

складу працівників туристичного підприємства та їх 

посадові обов’язки. Фото-матеріали робочого дня 

туристичного підприємства. Організація та основні 

напрямки роботи туроператорської та турагентської 

діяльності. Договірні відношення з партнерами, з 

туристами.. Висновки та власні враження про 

організацію діяльності туристичного підприємства. 

ПП 13 
Виробнича 

практика 

Вступ. Скаладання календарного плану проходження 

практики. Ознайомлення з базою практики. Звітністю на 

період та кінець практики Складання індивідуального 

плану роботи на час проходження практики. Розробка 

маршрутів. Проходження інструктажу по техніці 

безпеки. Заповнення щоденника практики, робота в з 

звітною докуметацією Научно-фондова робота в музеї та 

в бібліотеці. Джерела інформації. Специфіка обіку та 

збереження інформації Робота в науковій бібліотеці з 

фондовими матеріалами Екскурсія до Одеського  

історико-краєзнавчого музею. Експозиційно-виставкова 

діяльність. Основні направлення і форми культурно-

освітньої діяльності. Методи та принципи побудови 

експозицій. Наукова концепція. Методика підготовки та 

проведення екскурсій. Заповнення щоденника практики, 

робота в з звітною докуметацією Менеджмент та 

маркетинг в музейній справі. Рекламно-видавнича 

діяльність. Спонсорство та благодійність. Заповнення 

щоденника практики, робота в з звітною докуметацією 

Вивчення мистецтва Одеси Екскурсія до художнього 

музею Екскурсія до музею сучасного мистецтва 

Заповнення щоденника практики, робота в з звітною 

докуметацією. Художнє  мистецтво. Екскурсія до 

західного та східного мистецтва. Екскурсія до музею 

приватних колекцій О. Блещунова. Заповнення 

щоденника практики, робота в з звітною докуметацією 

Екскурсія до Державного дендропарку «Олександрія» в 

м. Біла Церква. Заповнення щоденника практики, робота 

в з звітною докуметацією. Північне Причорноморя з 

древніх часів до сьогодення. Від первісного ладу до 

народження полісу. Екскурсія до експозиції під 

відкритим небом. Екскурсія до Одеського археологічного 

музею. Заповнення щоденника практики, робота в з 

звітною докуметацією. Одеса в І половині ХХ ст.. та в 

період. Великої Вітчизняної війни. Проведення 

патріотично-пошукової гри на Меморіалі 411-ї батареї. 

Екскурсія до музею у Нерубайських катакомбах. 

Заповнення щоденника практики, робота в з звітною 

докуметацією. Вивчення становлення та розквіту 

професійної та музичної освіти краю. Розвиток різних  
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жанрів музичного мистецтва. Музичне життя сьогодення. 

Складання індивідуального  плану екскурсії «Шляхом 

видатних музикантів». Розвиток театрального мистецтва. 

Проведення спортивно-пошукової гри КВЕСТ.. 

Заповнення щоденника практики, робота в з звітною 

докуметацією. Розвиток освіти та наукових знань.. 

Екскурсія «Виникнення та розвиток медицини в Одесі». 

Складання індивідуальних власних екскурсій за темою 

«Вулиці розповідають». Екскурсія до міста Херсон. 

Вивчення специфіки роботи та подорожей по природним 

заповідникам. Екскурсія до заповідника «Асканія Нова». 

Заповнення щоденника практики, робота в з звітною 

докуметацією. Заповнення щоденника практики, робота в 

з звітною документацією. Камеральна обробка даних. 

Одеса в період між двома війнами (20-30 років ХХ ст.). 

Екскурсія до музею контробанди та за маршрутом 

«Бандитська Одеса». Заповнення щоденника практики, 

робота в з звітною документацією. Камеральна обробка 

даних. Розвиток козацтва на Україні. Вивчення 

природних комплексів на прикладі національного 

острову –заповіднику «Хортиця». Екскурсія на о. 

Хортиця до м. Запоріжжя. Заповнення щоденника 

практики, робота  з звітною документацією.. Камеральна 

обробка даних. Вивчення розвитку релігій.  Вивчення 

природних комплексів Дунайського біосферного 

заповіднику.. Екскурсія м. Вилково. Заповнення 

щоденника практики, робота з звітною документацією. 

Камеральна обробка даних. Вивчення етнографії , 

фольклору України та ближнього зарубіжжя. Подорож на 

Західну Україну та республіку Білорусь. Природні 

комплексі Івано-Франківщини. Чортова гора, як місце 

зародження української демонології. Екскурсії по 

Львівським замкам Найбільші в Європі природні болотні 

комплекси Полісся. Подорож в республіку Білорусь. 

Вивчення організації екскурсій і туризму ближнього 

зарубіжжя. Екскурсія до Культурного центру Білорусії-

Несвіжського замку. Заповнення щоденника практики, 

робота в з звітною документацією. Камеральна обробка 

даних. Складання звіту. Складання та розрахунок 

туристичних маршрутів. Спортивний туризм. Роль 

спортивного туризму в формуванні духовності і 

фізичного розвитку особистості. Туризм, природа, право. 

Практичне заняття по орієнтації на місцевості. Робота з 

приладами та картами. Заповнення щоденника практики, 

робота в з звітною документацією. Камеральна обробка 

даних. Керівні та нормативні матеріали .Структура 

центральних і регіональних туристських організацій. 

Діяльність і структура туристських секцій і клубів. 

Туристські можливості рідного краю. Науково-спортивна 

діяльність і організація експедицій. Види туризму, їх  
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особливості. Класифікація туристських маршрутів і 

характерис-тика перешкод. Заповнення щоденника 

практики, робота в з звітною документацією. Камеральна 

обробка даних. Екскурсія на береги  Південного Бугу, до 

ландшафтний природний парк «Гранитно-степове 

Побужжя. Заповнення щоденника практики, робота в з 

звітною документацією. Камеральна обробка даних. 

Організація і проведення спортивних походів. Порядок 

організації і проведення спортивних туристських походів 

Екскурсія до ландшафтний парку «Кинбурнська коса» з 

унікальною дикою природою. Заповнення щоденника 

практики, робота в з звітною документацією. Камеральна 

обробка даних. Вивчення  специфіки гірського туризму 

Екскурсія до Чернівецької області. Підьом на г. Говерла. 

Екскурсія на гірно-лижний курорт Буковель. Вивчення 

організації роботи курорту. Заповнення щоденника 

практики, робота в з звітною документацією. Камеральна 

обробка даних. Вивчення процесу оформлення 

документації в випадку безвізового режиму. Вивчення 

курортів Турції та Єгипту. Подорож до курортів 

південно-західної Азії Вивчення природних комплексів 

південно-західної  

  

Азії. Вивчення роботи спортивно-оздоровчих комплексів 

південно-західної Азії. Виконання функціональних 

обов’язків консультанта з туризму, та менеджера з 

туристичного обслуговування. Вивчення роботи 

туристичного оператора. Вивчення процесів оформлення 

документів для туристичних поїздок за кордон та видів 

віз.  Вивчення правових аспектів роботи туристичного 

агентства. Відмова від видачі візи, причини відмови, 

повернення коштів, не виконання послуг у повному 

обсязі. 

ФПНЗЕП 13 
Етнографія та 

фольклор в Україні 

Історія Української етнографії. Етнографічна діяльність. 

Українці в світі. Елементи інтерєру. Релігійні свята 

ураїнців. Народні знання. Світогляд і уявлення.  

ФПНЗЕП 14 Історія туризму 

Передумови винекнення подорожей і туризму в 

суспільстві. Мандрівництво та подорожі в стародавньму 

світі. Походи та подорожі в епоху Середньовіччя та 

Відродження. Подорожі та великі географічні відкриття. 

Розвиток подорожей в епоху Просвітництва. Подорожі та 

туризм у Російській імперії 17-20 ст. Розвиток 

екскурсійної справи в Росії 18-20 ст. Розвиток туризму на 

українських землях у складі Російської імперії в 19- на 

початку 20 ст. Розвиток туризму на українських землях у 

складі Австро-Угорськоїімперії та міжвоєнної Польщі. 

Туризм в Радянському Союзі. Розвиток туризму у світі в 

другій пловині 20- початку 21 ст. Туризм України на 

рубежу 20-21 ст. 

МПНО 2 08 
Ціноутворення в 

туризмі 

Теоретичні основи ціноутворення. Ринковий попит та 

його еластичність. Система цін. Класифікація цін. Склад  
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ціни та формування її елементів. Методи ринкового 

ціноутворення. Стратегія ціноутворення. Державне 

регулювання цін на умовах ринкової економіки. 

ПП 19 
Страхування в 

туризмі 

Загальна характеристика страхового ринку в Україні. 

Види ефективних компаній, порядок їх створення. 

Добровільне і обовязкове страхування. Стратегія 

страхової компанії. Страхуваня туристів у закордоних 

туристичних поїздках. Сутність страхування та його 

види. Права та обовязки страхувальника. Договір 

страхування та порядок його укладання. Основні 

страхові документи. Страхування невідкладної допомоги. 

Ліцензування і страхування діяльності. Реклама 

страхових послуг. Страхові посередники. Страхові 

випадки та страхова відповідальність. Страховий поліс. 

ПП 14 
Спеціалізований 

туризм 

Види спеціалізованого туризму: Історія становлення й 

розвитку спеціалізованого туризму в Україні; Історія 

розвитку підвидів спеціаліхованого туризму; Релігійний 

туризм; Лікувально-оздоровчий туризм; 

  

Діловий туризм; Екструмальний туризм; Розвиток 

спортивного туризму в Україні; Організація і 

песрпективи розвитку круїзного туризму; Екологічний 

туризм та песпективи його розвитку; Альпінізм, 

проблеми иа песпективи розвитку в Україні світі. 

Історичний спеціалізованийтуризм в Україна та світі: 

Розвиток етнографічного туризму; Фестивальний туризм 

у світі; Фестивалі України. 

ПП 15 

Друга ділова 

іноземна мова в 

туризмі 

Знайомство та привітання. Діловий візит до Німеччини. 

Я і моя фірма. Персонал фірми. Резюме. Культура 

спілкування з іноземними партнерами. Ресторан. 

Предмети інтер’єру. Види ресторанів. Професії 

рестораного бізнесу. Столові прибори. Правила 

сервірування. Сучасний світ бізнесу. Оформлення ділової 

документації. Види ділових листів. Ділові поїздки. 

Банківські терміни.  

ПП 16 

Організація 

анімаційних послуг 

в туризмі 

Анімаційні послуги в туризмі: Організація відпчинку від 

найдревніших часів до сьогодення; Організація 

анімаційної діяльності в туризмі; Анімаційнав послуга як 

засіб задоволення потреб туристів. Управління 

анімаційною діяльністю: Ігорний бізнес в анімаційній 

діяльності; Планування та проектування анімаційнихп 

програм. 

ПП 17 
Ділова іноземна 

мова в туризмі 

Знайомство та привітання. Діловий візит до Німеччини. 

Візитна картка. Культура ділового спілкування. Я і моя 

фірма. Співбесіда. Резюме.  Діловий етикет. Культура 

спілкування з іноземними партнерами. Контакти з 

іноземними партнерами. Телефона розмова. Телнфоні 

переговори з уноземними партнерами. Сучасний світ 

бізнесу. Бронювання номеру в готелі. Організація 

конференції. Ділова зустріч у ресторані. Бронювання 

авіабілетів Оформлення ділової документації. Види 



ділових листів. Україна, визначні місця. 

ПП 18 Професійний етикет 

Професійний етикет та етика ділового спілкувння.  

Історичні аспекти становлення та розвитку професійного 

етикету. Професійний етикет в діяльності туристичних 

підприємств. Професійний етикет в готелях. Ділове 

спілкування у туристичній і готельній діяльності. 

Управління своїми емоціями. Обслуговування туристів в 

офісі і готелі. Психологічний клімат. Екскурсійна 

діяльність. Техніка ділового спілкування. Особливості 

професійного етикету туристичного та готельного 

бізнесу. Імідж в туризму та готельному бізнесі. Сучасні 

теорії міжособових стосунків. Клієнт туристичної фірми 

та готелів. Конфлікти в туризму та готельному бізнесі. 

Правила етикету телефоної розмови.  

Примітка: 

* в графі «Опис дисципліни» як правило зазначається перелік тем по даній дисципліні. 

 

 

 Завідуюча відділеням Інфраструкутури    Драганова О.І. 

 

 

 


