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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 - 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 3 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 6 
Семінарські заняття: 

24 - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 - 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення дисципліни є спеціалізовані види туризму, а 

саме:   молодіжний, навчальний, діловий, круїзний.  

 

Метою вивчення дисципліни є  отримання майбутніми фахівцями сфери 

туризму професійних знань щодо сучасного стану розвитку  навчального, 

молодіжного, ділового та круїзного  туризму й перспектив їх розвитку, 

формування фахового світогляду щодо територіальної організації та умов 

розвитку спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах світу. 

 

Передумови для вивчення дисципліни базуються на вивченні таких 

дисциплін  як  «Географія туризму»,  «Рекреаційні  комплекси», «Маркетинг 

в туризмі», «Менеджмент», «Організація  туризму», «Організація готельного 

господарства»,  «Туристичні  ресурси  України». 

 

Міждисциплінарні зв’язки вивчення дисципліни «Спеціалізовані  

види  туризму» є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін 

«Організація туризму»,  «Комп’ютерне  забезпечення реклами та                               

PR- діяльності», «Міжнародний  туристичний  бізнес», «Страхування  та  

безпека  в туризмі».  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Спеціалізовані види  

туризму »  студент повинен набути такі результати навчання: 

 



1. Знання:   спеціальних  видів   туристичної діяльності, їх особливості та 

взаємозв’язок;   існуючої  класифікації  видів туристичної діяльності; 

основної термінології  та її особливостей;   нормативно-правових  основ 

функціонування різних видів туризму;  ресурсного  забезпечення спеціальних 

видів туристичної діяльності;  основ   організації різних видів туристичної 

діяльності;  основних тенденцій   розвитку конкретних видів туристичної 

діяльності. 

 

   2. Уміння:  виокремлювати й розрізняти різні види туризму та їх 

взаємозв’язок; здійснювати комплексний аналіз потенціалу регіонів; 

визначати можливості розробки й розвитку різноманітних туристичних 

продуктів в окремих спеціальних видах туризму. 

 

3. Комунікація:  застосовувати навички продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг, встановлювати зв’язки  з експертами 

туристичної та інших галузей.  

 

4. Автономність та відповідальність:  управляти своїм навчанням з 

метою самореалізації в професійній туристичній сфері,  виявляти проблемні 

ситуації, демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та 

невизначених ситуаціях.   

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
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1. 

Тема 1. Навчальний туризм як 

вид туристичної діяльності.  

 

4 2 2 

   

8 

2. 

Тема 2. Особливості освіти в 

країнах Західної Європи та 

Північної Америки. 

 

4 2 2 

   

8 

3. 

Тема 3-4. Молодіжний туризм 

як вид туристичної діяльності. 

Проблеми та перспективи 

розвитку молодіжного та 

навчального туризму.  

Хостельний  рух в  Україні та  

Європі 

4 2 2 

   

8 

4. Тема 5.  Характеристика, 

сутність, роль і значення                 
4 2 2 

   
8 



mice–туризму. Класифікація  

ділового туризму  

5.  

 Тема 6-7 Інсентів- туризм. 

Особливості обслуговування 

ділового сегменту споживачів 

готельними і туристськими 

підприємствами 

 

8 4 4 

   

8 

6.  

Тема 8. Світовий досвід 

організації і просування 

ділового туризму 

 

4 2 2 

   

 

7.  

Тема  9.   Виникнення та 

розвиток морських перевезень 

та подорожей   

8 4 4 

   

8 

8.  
Тема   10.  Особливості 

розвитку річкових круїзів  
4 2 2  

   
8 

9. 

Тема  11. Особливості 

організації туристичних 

маршрутів,  обслуговування 

туристів під час морських 

круїзів. 

 

8 4 4 

   

4 

Проміжний контроль       4 

Разом: 48 24 24    72 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

              

Тема 1. Навчальний туризм як вид туристичної діяльності.  

Зміст поняття навчальний туризм. Передумови, що визначають 

обставини розвитку освітнього туризму. Характеристика основних поїздок з 

навчальною метою. Основні мовні курси та академічні програми. Фактори, 

що гальмують розвиток навчального туризму в Україні.  

 

Тема 2. Особливості освіти в країнах Західної Європи та Північної 

Америки. 

 Болонський процес як чинник розвитку освіти. Кредитно-трансферна 

система як чинник розвитку навчального туризму. Академічна мобільність 

студентів. 

  

Тема 3- 4. Молодіжний туризм як вид туристичної діяльності.  Проблеми 

та перспективи розвитку молодіжного та навчального туризму. 

Хостельний  рух в  Україні та  Європі  

 

 Зміст поняття молодіжний туризм. Молодь як суспільна категорія.  

Передумови, що визначають обставини розвитку молодіжного туризму.  



Основні поняття і суть молодіжного та навчального туризму. Історія 

розвитку молодіжного туризму в Україні. 

Характеристика основних видів туризму для молоді.  Фактори, що 

гальмують розвиток молодіжного туризму в Україні. Географія видів 

молодіжного туризму в Україні.  

Громадські організації та їх місце у молодіжному туризмі. Хостельний 

рух в Україні та Європі. Історія розвитку хостельного руху у світі та Україні. 

Хостел-асоціації. Хостели в Україні. Фестивалі і молодіжний туризм. Вплив 

фестивального руху на розвиток молодіжного туризму. Фестивалі України. 

Проблеми, пов’язані з розвитком молодіжного туризму, шляхи подолання 

цих проблем. Перспективи розвитку ділового туризму. 

 

Тема 5.  Характеристика, сутність, роль і значення  mice-туризму. 

Класифікація  ділового туризму 

 
 Історія і сучасний стан розвитку ділового туризму. Сутність поняття MICE-

туризм.  Визначення  ділового   туризму за  різними  науковцями.  

Класифікація  ділового  туризму.   Основні сегменти ринку mice-туризму. 

Характеристика та особливості політичних ділових заходів. Офіційні  візити  

 

Тема 6-7 Інсентів- туризм. Особливості обслуговування ділового 

сегменту споживачів готельними і туристськими підприємствами 

Інсентив  туризм .  Характеристика і особливості ділових туристів.  Значення 

ділових заходів для готелів. Сучасний стан і проблеми розвитку бізнес-

готелів в Україні. Характеристика і особливості ділових туристів. 

Тема 8. Світовий досвід організації і просування ділового туризму 

Міжнародні Business Travel асоціації і професійні спілки.  Міжнародна 

асоціація по конгресах і з'їздах. Міжнародна асоціація професійних 

організаторів конгресів.  Особливості організації MICE-туризму в країнах 

світу (Німеччина,  Франція, Великобоитанія, Швейцарія, Австрія, Угорщина, 

Мальта, ОАЕ).  Діловий туризм на пострадянському просторі. Особливості 

кадрової політики в діловому туризмі. 

Тема  9.   Виникнення та розвиток морських перевезень та подорожей   

Історія  розвитку  морського  туризму. Види морських подорожей.  

Нормативно-правова база.  Класифікація   морських круїзних  суден. 

Особливості сучасного стану ринку круїзів та організації дозвілля туристів 

берегового обслуговування.  

 



Тема   10.  Особливості розвитку річкових круїзів 

Загальні поняття про організацію річкових круїзів  у світі.  6  

Внутрішні річкові круїзи.  Річкові прогулянки (екскурсії ).  Організація  

річкових  круїзів.  Круїзний  туризм в  Україні:  тенденції  перспективи  

розвитку.  

Тема  11.  Особливості організації туристичних маршрутів,  

обслуговування туристів під час морських круїзів. 

Організація круїзних туристичних маршрутів та їх специфіка.  Організація 

перебування туристів на круїзному судні. Берегове обслуговування. 

Організація безпеки життєдіяльності під час морського і берегового 

обслуговування Обов’язки бортпровідників та особливості надання послуг 

туристам при морських перевезеннях.  

 

5.2. Тематика семінарських занять. 

 

Тема 1. Навчальний туризм як вид туристичної діяльності.  

1. Зміст поняття навчальний туризм.  

2. Передумови, що визначають обставини розвитку освітнього туризму.  

3. Характеристика основних поїздок з навчальною метою.  

4. Фактори, що гальмують розвиток навчального туризму в Україні.  
 

 

Тема 2. Особливості освіти в країнах Західної Європи та Північної 

Америки. 

1. Болонський процес як чинник розвитку освіти.  

2. Кредитно-трансферна система як чинник розвитку навчального туризму.  

3. Академічна мобільність студентів. 

  

Тема 3- 4. Молодіжний туризм як вид туристичної діяльності.  Проблеми 

та перспективи розвитку молодіжного та навчального туризму. 

Хостельний  рух в  Україні та  Європі  

 

1. Зміст поняття молодіжний туризм. Молодь як суспільна категорія.  2.  

2. Передумови, що визначають обставини розвитку молодіжного туризму. 

3. Основні поняття і суть молодіжного та навчального туризму. 

4.  Історія розвитку молодіжного туризму в Україні. 

5. Характеристика основних видів туризму для молоді.  

6. Фактори, що гальмують розвиток молодіжного туризму в Україні.      

7. Географія видів молодіжного туризму в Україні.  

8. Хостельний рух в Україні та Європі. 

9.  Історія розвитку хостельного руху у світі та Україні.  

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


Тема 5.  Характеристика, сутність, роль і значення  mice-туризму. 

Класифікація  ділового туризму 

 

1. Історія і сучасний стан розвитку ділового туризму.  

2. Сутність поняття MICE-туризм.  Визначення  ділового   туризму за  

різними  науковцями.  

3.  Класифікація  ділового  туризму.   

4.  Основні сегменти ринку mice-туризму. 

5. Характеристика та особливості політичних ділових заходів. Офіційні  

візити  

 

Тема 6-7 Інсентів- туризм. Особливості обслуговування ділового 

сегменту споживачів готельними і туристськими підприємствами 

1. Інсентив  туризм   

2. Характеристика і особливості ділових туристів.  Значення ділових заходів 

для готелів.  

3. Сучасний стан і проблеми розвитку бізнес-готелів в Україні. 

4. Характеристика і особливості ділових туристів. 

Тема 8. Світовий досвід організації і просування ділового туризму 

1. Міжнародні Business Travel асоціації і професійні спілки 

2.  Особливості організації MICE-туризму в країнах світу (Німеччина,  

Франція, Великобоитанія, Швейцарія, Австрія, Угорщина, Мальта, ОАЕ).   

3. Діловий туризм на пострадянському просторі.  

4. Особливості кадрової політики в діловому туризмі. 

Тема  9.   Виникнення та розвиток морських перевезень та подорожей   

1. Історія  розвитку  морського  туризму. 

2.  Види морських подорожей.   

3. Нормативно-правова база.  

4.  Класифікація   морських круїзних  суден.  

5. Особливості сучасного стану ринку круїзів та організації дозвілля 

туристів берегового обслуговування.  

Тема   10.  Особливості розвитку річкових круїзів 

1. Загальні поняття про організацію річкових круїзів  у світі.   

2. Внутрішні річкові круїзи.  

3.  Річкові прогулянки (екскурсії ).  

4.  Організація  річкових  круїзів.  

5.  Круїзний  туризм в  Україні:  тенденції  перспективи  розвитку.  

6.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


Тема  11.  Особливості організації туристичних маршрутів,  

обслуговування туристів під час морських круїзів. 

1. Організація круїзних туристичних маршрутів та їх специфіка.   

2. Організація перебування туристів на круїзному судні. Берегове 

обслуговування.  

3. Організація безпеки життєдіяльності під час морського і берегового 

обслуговування  

4. Обов’язки бортпровідників та особливості надання послуг туристам при 

морських перевезеннях.  

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова 

освітнього процесу у вищому навчальному закладі є однією з форм 

оволодіння навчальним матеріалом поза межами аудиторної роботи, в час, 

вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної роботи 

фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність 

виконання конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і 

фіксується в академічному журналі. СРС може містити крім обов′язкової 

складової, ще й вибіркову. Обов′язкова складова СРС передбачає опанування 

програмного матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає 

виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення свого 

професійного рівня, особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Спеціалізовані  види  туризму» 

становить 72 год. для  студентів денної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для 

засвоєння теоретичних знань з дисципліни «Спеціалізовані  види  туризму»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

з використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) 

контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7 

2. Підготовка до семінарських занять 24 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4  

4.  Опрацювання тем, винесених на 

самостійну підготовку, в тому числі 

конспектування за заданим планом 

18  

5. Виконання  індивідуальних  завдань  9 



6. Підготовка рефератів 10 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 

 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Тема 1. Навчальний туризм як вид туристичної 

діяльності.  

3. 1. Роль державних органів влади у розвитку 

молодіжного туризму. 

2. Громадські організації та їх місце у 

молодіжному туризмі 

3. Внесок громадських організацій у розвиток 

молодіжного туризму. 

4. Хостел-асоціації. 

 

     8 

 
 

 

 

 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань  
 

 

 

2. Тема 2. Особливості освіти в країнах Західної 

Європи та Північної Америки. 

1. Країни Західної Європи: система освіти 

2. Особливості навчанні у ВИШАХ Великої 

Британії.  

3. Особливості навчанні у ВИШАХ США. 

4. Особливості навчанні ВИШАХ країн 

Східної Європи. 

      8 

 

 
 

 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань  
 

 

 

3. Тема 3- 4. Молодіжний туризм як вид 

туристичної діяльності.  Проблеми та 

перспективи розвитку молодіжного та 

навчального туризму. Хостельний  рух в  

Україні та  Європі  

 

1. Проблеми, пов’язані з розвитком 

молодіжного туризму, шляхи подолання цих 

проблем.  

2.  Фестивалі і молодіжний туризм.  

3. Фестивалі України.  

4.  Хостели  Європи 

 

8 

 

 

 

 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань  
 

 

 

 

 

 

4. Тема 5.  Характеристика, сутність, роль і 

значення  mice–туризму.  

1. Глобальні міста – центри міжнародного 

ділового туризму 

2. Охарактеризуйте діловий туризм як 

складову туризму. 

3. Сучасний стан і перспективи розвитку 

інфраструктури ділового туризму в Україні 

4. Назвіть основні бізнес-центри регіону  

       8 

 

 

 

 

Конспект,  
усне опитування, 

виконання тестових 

завдань  
 

 

 



(області). 

 

Дати  визначення наступним  поняттям:  

«Business travel», «business travel», «туризм», 

«подорож», «поїздка», «діловий туризм». 

 

5. Тема 6-7 Інсентів- туризм. Особливості 

обслуговування ділового сегменту споживачів 

готельними і туристськими підприємствами 

 

1. Характеристика і особливості комерційних 

ділових заходів. 

2. Форми і види ділового спілкування. 

Спілкування з іноземними партнерами. 

3. Візитні картки. 

4. Ділові подарунки. 

Охарактеризуйте основне матеріально-

технічне обладнання, яке використовується 

при організації ділових заходів: 

а) дошки; 

б) лекційні блоки; 

в) екрани. 

Назвіть основні переваги й недоліки 

використання цього обладнання. 

Дати визначення наступним  поняттям: 

інсентив-туризм,  діловий  туризм,  з’їзд, 

конгрес, симпозіум, форум, саміт. 

 

8 

 
 

 

 

 

 

Конспект, 
 усне опитування, 

виконання тестових 

завдань  
 

6.  Тема 8. Світовий досвід організації і 

просування ділового туризму 

 

1. Назвіть і охарактеризуйте основні 

міжнародні Business Travel асоціації і 

професійні спілки. Розкрийте їх значення для 

розвитку ділового туризму. 

2. Охарактеризуйте світовий досвід і 

особливості кадрової політики в діловому 

туризмі. 

3. Міжнародні організації та об’єднання країн 

світу 

4. Транснаціональні  корпорації 
Охарактеризуйте основне проекційне 

обладнання, яке використовується при 

організації ділових заходів: 

а) мультимедіа  проектори; 

б) слайд-проектори; 

в) епіскопи; 

г) оверхедпроектори; 

д) відео стіни. 

Назвіть основні переваги й недоліки 

використання цього обладнання. 

8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект, 
 усне опитування, 

виконання тестових 

завдань  
 



 

 

7.   Тема  9.   Виникнення та розвиток морських 

перевезень та подорожей   

1. Організація  морського круїзу  Середземним  

морем . 

2. Морські круїзні подорожі: їх сутність та 

значення 

3. Найбільші  круїзні лайнери  світу. 

4.Світові круїзні компанії. Класи круїзних  

компаній.  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект, 
 усне опитування, 

виконання тестових 

завдань  
 

8. Тема   10.  Особливості розвитку річкових 

круїзів 

1. Особливості  річкових круїзів  по Дунаю 

2. Сучасні  тенденції  розвитку круїзного ринку  

світу. 

3. Круїзна  компанія «Червона  Рута» 

 

8 

 

 

    Конспект, 
 усне опитування, 

виконання тестових 

завдань  
 

9. Тема  11. Особливості організації туристичних 

маршрутів,  обслуговування туристів під час 

морських круїзів. 

1. Круїзні  компанії  в Україні 

2. Морські круїзи  по Європі 

3. Карибські острови - найпопулярніший 

круїзний регіон світу 

4. Круїзний  туризм  

4 

 

 

 

Конспект, 
 усне опитування, 

виконання тестових 

10.  Проміжний модульний контроль 4  

 Разом  72  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

Виконання індивідуального  навчально-дослідного  завдання (ІНДЗ) 

ІНДЗ виконується студентами самостійно протягом вивчення дисципліни з 

проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка 

навчального процесу та оприлюдненні результатів під час проведення 

підсумкового практичного заняття з дисципліни. 

1. Вивчити перелік найбільших світових центрів глобалізації і туризму     

(табл. 2). Вписати країни розташування даних центрів. 

2. Вивчити основні статистичні дані, що характеризують фактори розвитку 

МІСЕ-туризму у даних містах, зокрема: 

 кількість наявного населення, 

 рівень виробництва ВВП, 

 щорічна кількість іноземних туристичних прибуттів 



3. Проаналізувати структуру готельного господарства у даних містах і 

розрахувати: 

 загальну кількість готелів усіх категорій якості послуг (фактор розвитку 

масових видів туризму); 

 сумарну кількість готелів вищої категорії якості послуг 4-5* (фактор 

розвитку професійно-ділового МІСЕ-туризму); 

4. Провести оцінку туристичного МІСЕ-потенціалу світових міст за 10 

критеріями (див. Табл. 1) по 10 балів кожний (максимальна оцінка = 100 

балів), зокрема звернути особливу увагу на вже надані для аналізу бальні 

оцінки за певними критеріями (див Табл. 2). 

Таблиця 1 

БАЛИ 

Оціночні критерії 

Населення ВВП Туризм Готелі 

Готелі 

1-5* 

Готелі 

4-5* 

Середній 

бал 

млн.жит. млрд.дол млн.приб. сумма 

10 понад 20 понад 

1000 

понад 15 понад 

1500 

понад 

500 

 

9 15-20 800-1000 10-15 1000-

1500 

400-500  

8 10-15 600-800 8-10 800-

1000 

300-400  

7 6-10 400-600 6-8 600-800 200-300  

6 4-6 300-400 4-6 400-600 100-200  

5 3-4 200-300 2-3 300-400 150-200  

4 2-3 100-200 1-2 200-300 50-100  

3 1-2 50-100 0,5-1 100-200 20-50  

2 0,5-1 20-50 0,2-0,5 50-100 10-20  

1 менше 0,5 менше 20 менше 0,2 менше 

50 

менше 

10 

 

6. Провести ранжування світових міст за сумарним туристичним МІСЕ-

потенціалом, результат представити в окремій рейтинговій таблиці. 



7. Зробити ПИСЬМОВИЙ висновок щодо закономірностей взаємозалежності 

соціально-економічного розвитку, туристичної аттрактивності та рівня 

розвитку інфраструктури світових центрів ділового МІСЕ-туризму. 

Теми рефератів 

 

1. Організація  молодіжного туризму  

2.  Сучасна  молодіжна  політика  в Україні 

3.  Музейний туризм  в Україні  та  світі 

4. Рекреаційні  ресурси  та інфраструктура ділового туризму в Україні 

5. Рекреаційні  ресурси  та інфраструктура ділового туризму в Європі 

6. Загальні перспективи розвитку ділового туризму в світі 

7. Розвиток  ділового туризму   в    США 

8.  Розвиток  ділового  туризму  в Італії  

9. Діловий  туризм в  Сінгапурі 

10.  Конгресно-виставковий  туризм 

11.  Регіональний розподіл   ділового  туризму  в Україні 

12.  Круїзи  східним   узбережжям  США 

13. Типи морських суден 

14. Обслуговування  туристів  на суднах   водного транспорту 

15. Круїзна компанія Royal Caribbean 

16. Круїзна компанія   

 17.  Carnival Cruise Lines – найбільша круїзна  компанія світу 
 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6. 1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, самостійні завдання 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

відповіді на питання (усні та письмові), доповіді; тести; реферати, есе; 

презентації результатів виконаних завдань та досліджень; виступи на 

наукових заходах тощо.  

Контрольні питання 

1. Зміст поняття навчальний туризм.  

2. Передумови, що визначають обставини розвитку освітнього туризму.  

3. Характеристика основних поїздок з навчальною метою.  

4. Фактори, що гальмують розвиток навчального туризму в Україні.  

5. Болонський процес як чинник розвитку освіти.  

6. Кредитно-трансферна система як чинник розвитку навчального 

туризму.  

7. Академічна мобільність студентів. 

8. Зміст поняття молодіжний туризм. Молодь як суспільна категорія.  2.  



9. Передумови, що визначають обставини розвитку молодіжного туризму. 

10. Основні поняття і суть молодіжного та навчального туризму. 

11.  Історія розвитку молодіжного туризму в Україні. 

12. Характеристика основних видів туризму для молоді.  

13. Фактори, що гальмують розвиток молодіжного туризму в Україні.      

14. Географія видів молодіжного туризму в Україні.  

15. Хостельний рух в Україні та Європі. 

16. Історія розвитку хостельного руху у світі та Україні.  

17. Історія і сучасний стан розвитку ділового туризму.  

18. Сутність поняття MICE-туризм.  Визначення  ділового   туризму за  

різними  науковцями.  

19.  Класифікація  ділового  туризму.   

20.  Основні сегменти ринку mice-туризму. 

21. Характеристика та особливості політичних ділових заходів. Офіційні  

візити  

22. Інсентив  туризм   

23. Характеристика і особливості ділових туристів.  Значення ділових 

заходів для готелів.  

24. Сучасний стан і проблеми розвитку бізнес-готелів в Україні. 

25. Характеристика і особливості ділових туристів. 

26. Міжнародні Business Travel асоціації і професійні спілки 

27.  Особливості організації MICE-туризму в країнах світу (Німеччина,  

Франція, Великобоитанія, Швейцарія, Австрія, Угорщина, Мальта, 

ОАЕ).   

28. Діловий туризм на пострадянському просторі.  

29. Особливості кадрової політики в діловому туризмі. 

30. Історія  розвитку  морського  туризму. 

МКР 

 

Варіант № 1  

 

1. Зміст поняття навчальний туризм.  

2. Основні сегменти ринку mice-туризму 

3. Види морських подорожей.   

 

Варіант  №  2  

 

1. Фактори, що гальмують розвиток навчального туризму в Україні.  

2. Класифікація  ділового  туризму.   

3. Загальні поняття про організацію річкових круїзів  у світі.   

 

Варіант № 3 

 

1. Географія видів молодіжного туризму в Україні.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


2. Характеристика і особливості ділових туристів 

3. Організація  річкових  круїзів. 

 

Варіант № 4  

 

1.   Історія розвитку молодіжного туризму в Україні. 

2. Особливості кадрової політики в діловому туризмі. 

3. Класифікація   морських круїзних  суден.  

 

Варіант №  5  

 

1. Хостельний рух в Україні та Європі. 

2. Характеристика і особливості ділових туристів.  Значення ділових 

заходів для готелів.  

3. Історія  розвитку  морського  туризму. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою (від 1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» – для семестрових 

екзаменів, курсових робіт (проектів) і виробничих практик; «зараховано», 

«не зараховано» – для заліків і навчальних практик). Шкала переведення 

балів подана в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни є сумою балів, одержаних за 

поточний та  проміжний контроль. 

Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом з подальшим 

його оцінюванням рекомендується застосовувати наступні рівні навчальних 

досягнень студентів (табл. 2): 

Таблиця 2. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 



шкала Студент 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, висловлює свої думки, 

робить аргументовані висновки, 

рецензує відповіді інших 

студентів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові інфор-

маційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано 

обрати раціональний 

спосіб виконання 

завдання й оцінити 

результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

перед-бачені 

навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання 

для розв’язання 

поставлених перед ним 

завдань 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним мате-

ріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального мате-ріалу 

має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдань 

Незадовільний 50…26 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному зага-

льному обсязі навчального мате-

ріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допущено суттєві 

помилки 

планує та виконує 

частину завдання за 

допомогою викладача 

Неприйнятний 25…1 
студент не володіє навчальним 

матеріалом 

виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальної  та самостійної роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

Критерії оцінювання наводяться у таблиці 3. 

Таблиця 3. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  



на семінарських заняттях  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі журналу академічної групи 

з обов’язковим позначенням виду роботи та дати проведення.  

Після завершення вивчення дисципліни викладач виводить 

середньозважений бал, що переводиться у 100-бальну шкалу (див. таблицю 

4.) з відповідним ваговим коефіцієнтом.  

Таблиця 4. 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 
 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 



100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 
99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 
98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 
97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 
96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,90–2,94 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 
95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,85–2,89 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 
94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,81–2,84 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 
93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,97–2,80 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 
92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,93–2,96 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 
91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,89–2,92 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 
90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,88 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 
89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 
88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 
87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 
86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 
85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 
84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 
83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 
82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 
81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

Підрахунки середньозваженого балу здійснюють з точністю до другого знака 

після коми. За таблицею 4 визначають кількість балів за 100-бальною 

шкалою, яку множать на ваговий коефіцієнт – 0,7 і отримують кількість балів 

за поточний контроль. Кількість балів за поточний контроль округлюють до 

цілих. 

 

8.3. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – 

для дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним 

оцінок за кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою 

(табл. 4.) та множиться на коефіцієнт 0,3. 

 

8.4. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні рівня 

опанування студентами навчального матеріалу виключно на підставі 

результатів виконання ними певних видів робіт, зазначених у робочій 

програмі навчальної дисципліни. 

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється 

після закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за 

результатами поточного (ваговий коефіцієнт – 0,7) та проміжного (ваговий 

коефіцієнт – 0,3) контролю. При цьому обов’язкової присутності здобувачів 

вищої освіти під час заліку не передбачено.  

Залік отримує здобувач вищої освіти, який виконав всі види роботи, 

визначені в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню 

кількість балів за поточний контроль (не менше 35 балів) та проміжний 

контроль (не менше 16 балів). 
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1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 


