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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ: 

a) Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна 

 

b) Контактні телефони 

 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 239 

Приймальня декана 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

 

c) Інформація про склад деканату 

 

Декан факультету: Заблоцький Богдан Володимирович 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 239 

e-mail: geo-tnpu@ukr.net 

Заступник декана: Дем’янчук Петро Михайлович 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

Диспетчер: Гаврилець Галина Миколаївна 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

Вчений секретар ради: Барна Ірина Миколаївна 

тел. 43-61-54 

тел.вн.281 

Методист: Ткачук Люба Іванівна 

тел. 43-61-06    

Інженер: Вонятівський Андрій Олександрович 

Вонятівський Анатолій Олександрович 

тел.  43-61-54 

 

d) Кафедри: 

КАФЕДРА географії та методики її навчання 

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 241, 242). 

 

Склад кафедри: 

1. Бронецький Роман Валерійович 

2. Варакута Ольга Михайлівна  

3. Волік Олена Володимирівна 

4. Гавришок Богдан Борисович 

5. Гулик Сергій Володимирович 

6. Дем‘янчук Петро Михайлович 

7. Дітчук Ігор Львович  

8. Заблоцький Богдан Володимирович 

9. Заставецька Леся Богданівна 

10. Заставецький Тарас Богданович 

11. Питуляк Микола Васильович 

12. Питуляк Мирослава Романівна 

13. Потокій Михайло Васильович 

14. Пушкар Олег Іванович 

15. Садовник Олег Павлович 

16. Свинко Йосип Михайлович  



17. Сивий Мирослав Якович 

18. Смакула Марія Іванівна 

19. Таранова Наталія Богданівна 

Лаборанти: 

20. Чорній Ірина Василівна 

21. Хурсін Ольга Антонівна  

22. Стула Любов Дмитрівна 

23. Пипа Ірина Вікторівна 

 

КАФЕДРА геоекології та методики викладання екологічних дисциплін  

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 281). 

 

Склад кафедри: 

1. Барна Ірина Миколаївна 

2. Гінзула Мар'яна Ярославівна 

3. Грицак Людмила Русланівна 

4. Каплун Іван Григорович 

5. Лісова Наталія Олегівна  

6. Новицька Світлана Романівна 

7. Стецько Надія Петрівна 

8. Царик Любомир Петрович 

9. Чеболда Ігор Юрійович 

10. Янковська Любов Володимирівна 

Лаборанти: 

11. Коваль Віра Степанівна 

12. Тетюк Татьяна Степанівна 

 

КАФЕДРА географії України і туризму  

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 243). 

 

Склад кафедри: 

1. Альтгайм Любов Богданівна 

2. Дударчук Катерина Дмитрівна 

3. Заставецька Ольга Володимирівна 

4. Кузишин Андрій Васильович  

5. Мариняк Ярослав Омелянович 

6. Поплавська Інна Володимирівна 

7. Пушкар Богдан Тарасович 

8. Рудакевич Іван Романович 

9. Флінта Наталія Іванівна 

10. Царик Петро Любомирович 

Лаборанти: 

11. Головко Галина Богданівна 

12. Фіткайло Ольга Андріївна 

 

e) Координатор факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.) 

Царик Любомир Петрович 

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна,  

e-mail: tsarykl@rambler.ru  тел.вн. 281). 

mailto:tsarykl@rambler.ru


2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ 

ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

 



 

 



 

 



3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

 

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування 

Напрям підготовки: 6.140103 Туризм 

Ліцензійний обсяг – 50 осіб 

Термін навчання – 4 роки 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

 

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена 

приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-

соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м
2
. 

Географічний факультет ТНПУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний 

процес підготовки фахівців за даними напрямами та спеціальностями, забезпечений в повному 

обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. 

Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані навчальні аудиторії 

відповідно до кожного напряму та спеціальності, діють два комп’ютерні класи на 45 місць, 

функціонують лабораторії (грунтово-геохімічна, сучасних освітніх технологій, оцінки 

природно-ресурсного потенціалу, міжкафедральна навчальна лабораторія, сучасних. 

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в 

локальну мережу та підключені до мережі Internet. 

При факультеті діє геологічний музей. Колекційні фонди геологічного музею факультету, 

які нараховують нині понад 1500 експонатів, поповнюються щороку матеріалами, зібраними 

студентами під час проходження польових навчальних практик і наукових експедицій. 

Використовуються у навчальному процесі як факультету, так і загальноосвітніх шкіл міста 

Тернополя. 

Географічний факультет використовує географічний стаціонар. Він розміщений на лівому 

березі р. Дністер у регіональну ландшафтному парку «Дністровський каньйон» (с. Дзвенигород 

Борщівського району Тернопільської області). Географічний стаціонар використовується для 

проведення наукових досліджень і навчальних польових практик з географічних та екологічних 

дисциплін. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи 

та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, 

лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, 

конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні 

форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, 

розв’язування географічних, фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, 

письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи). 

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та 

виробничих практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, 

консультативну, ознайомлювальну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом 

навчання курсові, дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та 

навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під 

час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, 

науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, дипломних та 

магістерських досліджень. 

 



6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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Туризм

1.  Графік навчального процесу

Курси
вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень серпень

I

II

III

IV

C

М

Позначення: Теоретичне навчання КанікулиПрактики Державні іспити Дипломні роботи Магістерська робота

 

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО- 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „БАКАЛАВР” за напрямом 6.140103 Туризм 

1 курс 

I семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Історія України ☻ 3 

Історія української культури ☻ 2 

Іноземна мова ☺ 2 

Вища математика ☺ 3 

Інформатика і комп’ютерна техніка   2 

Історія туризму ☻ 3 

Туризмознавство. Вступ до спеціальності ☻ 3 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Іноземна мова (факультатив)  3 

Туристичне краєзнавство ☺ 3 

Дисципліни циклу ППП за вибором 6 

Організація дозвілля ☺ 2 

Основи музеєзнавства ☺ 2 

Туристичні ресурси рідного краю ☺ 2 

Фізична географія України ☺ 2 

II семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Географічні основи туризму ☻ 3 

Психологія ☺ 2 

Іноземна мова ☺ 2 

Інформатика і комп’ютерна техніка  ☺ 2 

Валеологія ☺ 1,5 

Технологія туристичної діяльності ☻ 3 

Іноземна мова (факультатив)  2 

Навчальна (технологічна) практика ☺ 4 

Загальна екологія ☺ 2 

Туристичні ресурси України ☻ 2,5 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Дисципліни циклу ППП за вибором 6 

Сільський та зелений туризм ☺ 2 

Культурний сервіс і туризм ☺ 2 

Діловий етикет та протокол в індустрії гостинності  ☺ 2 

Соціальна географія України ☺ 2 

2 курс  



III семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Українська мова (за проф. спрямуванням) ☺ 1 

Рекреаційна географія ☺☼ 3 

Технологія ресторанної справи ☻☼ 3 

Технологія готельної справи ☻☼ 3 

Фізичне виховання   4 

Економіка ☻ 3 

Комп’ютерна практика ☺ 1 

Економіка підприємств ☺☼ 3 

Іноземна мова ☻ 1,5 

Іноземна мова (факультатив) ☺ 4 

Педагогіка  ☺ 2 

Основи наукових досліджень ☺ 2 

Безпека життєдіяльності ☺ 1,5 

Дисципліни циклу ППП за вибором 2 

Туристські формальності ☺ 2 

IV семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

   

Українська мова (за проф. спрямуванням) ☺ 1 

Статистика ☻☼ 2,5 

Рекреалогія ☺☼ 2,5 

Рекреаційні комплекси ☻☼ 3 

Фізичне виховання  ☺ 4 

Спортивний туризм ☺☼ 3 

Основи менеджменту ☻☼ 3 

Іноземна мова професійного спрямування  1 

Філософія ☻ 3 

Виробнича (технологічна) практика ☺ 4 

Діловодство в туризмі ☺ 1 

Іноземна мова (факультатив) ☺ 2 

Дисципліни циклу ППП за вибором 2 

Заповідна справа ☺ 2 

Безпека в туризмі ☺ 2 

Планування діяльності туристичних підприємств ☺ 2 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Соціально-економічна історія України ☺ 2 

Історія науки і техніки ☺ 2 

Мистецтвознавство ☺ 2 

Релігієзнавство ☺ 2 

 

3 курс  

V семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Охорона праці ☺ 1,5 

Іноземна мова професійного спрямування ☺ 4 

Друга іноземна мова  4 

Фінанси та фінанси підприємств ☻☼ 3,5 



Організація туризму ☻☼ 3,5 

Бухгалтерський облік турист. діяльності ☻☼ 3,5 

Туристична картографія ☺☼ 3 

Українська мова (за пр. спрям) ☻ 1 

Дисципліни циклу ГіСЕП за вибором 2 

Мікроекономіка ☺ 2 

Макроекономіка ☺ 2 

Логіка ☺ 2 

Етика і естетика ☺ 2 

Екологічна етика ☺ 2 

Соціологія ☺ 2 

Основи підприємницької діяльності ☺ 2 

Дисципліни циклу ППП за вибором 4 

Міжнародні економічні відносини ☺ 2 

Основи страхування ☺ 2 

Методика розробки туристичних турів ☺ 2 

VI семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Етнокультурологія та антропологія ☺ 2 

Географія релігій та сакральний туризм ☻☼ 2 

Основи маркетингу ☻☼ 3 

Іноземна мова професійного спрямування ☺ 3 

Друга іноземна мова ☺ 3 

Туристське країнознавство ☺☼ 2 

Діяльність тур. самодіяльної організації ☺☼ 2 

Економіка і ціноутворення в галузі туризму ☻☼ 3 

Організація рекреаційних послуг ☻☼ 2 

Виробнича (технологічна) практика ☺ 4 

Дисципліни циклу ГіСЕП за вибором 2 

Політологія ☺ 2 

Геополітика ☺ 2 

Сучасні політичні системи світу ☺ 2 

Дисципліни циклу ППП за вибором 2 

Міжнародний туризм ☺ 2 

Реклама в туризмі ☺ 2 

Географія світового господарства ☺ 2 

 

4 курс 

VII семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни  

Іноземна мова професійного спрямування  4 

Друга іноземна мова  4 

Етнокультурологія та антропологія ☻☼ 3 

Туристське країнознавство ☻☼ 4 

Маркетинг туризму ☻☼ 3 

Організація екскурсійних послуг ☺☼ 3 

Організація транспортних послуг ☻☼ 3 

Дисципліни циклу  ГіСЕП  за вибором 2 

Основи конституційного права ☺ 2 



Основи права ☺ 2 

Дисципліни циклу ППП за вибором 4 

Географія туризму України ☺ 2 

Туристична статистика ☺ 2 

Географія міжнародного туризму ☺ 2 

VIII семестр 

Нормативні (обов’язкові) дисципліни 30 

Іноземна мова професійного спрямування ☺ 4 

Друга іноземна мова ☻ 3 

Соціологія туризму ☺ 1 

Організація послуг харчування ☺ 2 

Менеджмент туризму ☻ 3 

Правове регулювання турист. діяльності ☺ 3 

Організація анімаційних послуг в туризмі ☺ 3 

Аналіз діяльності підприємств туризму ☻ 3 

Інформаційні системи і технології в туризмі ☺ 3 

Виробнича (орг. технологічна) практика ☺ 2 

Дисципліни циклу ППП за вибором 3 

Економіка міжнародного туризму ☺ 2 

Стандартизація, сертифікація тур. послуг ☺ 1 

Організація краєзн.-турист. діяльності в школі ☺ 2 

Організація туризму для неповносправних осіб ☺ 1 

 

 



8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Напрям підготовки 6.140103  «Туризм» 

 

 



 



 



 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

напрям підготовки (для ОКР “Бакалавр”): 

 

6.140103 „ТУРИЗМ” БАКАЛАВР 

І. ЦИКЛ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ 

І.1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет: Історія України 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Формування знань про подій і явищ історичного минулого українського народу 

з найдавніших часів до середини ХIV століття (історії території, історії титульного етносу, 

історії державотворення); основні напрямки Великого розселення слов’ян, території розселення 

східнослов’янських племінних союзів, Київської держави, основні напрямки походів київських 

князів; характеризувати особистість та діяльність князів, аналізувати та порівнювати 

внутрішню і зовнішню політику давньоруських князів, визначати наслідки внутрішньої та 

зовнішньої політики перших давньоруських князів; порівнювати особливості міського та 

сільського життя мешканців Давньої Русі, суспільну роль різних верств та станових груп; 

описувати повсякденне життя різних верств Київської держави; висловлювати ставлення до 

історичних діячів доби, судження про доленосні події доби. 

Формування вмінь: формування історичного мислення, вміння аналізувати й 

узагальнювати події та явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, 

виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне, самостійно оцінювати і інтерпретувати історичний 

процес і робити висновки; працювати з історичними документами різного змісту, а саме: 

встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, аналізувати 

зміст фрагмента історичного документа та пояснювати основні ідеї, які він висвітлює. 

Форма контролю: екзамен 

 

Предмет: Історія української культури 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Формування знань про специфіку історії української культури як важливої 

форми національного поступу, вияву історико-культурницького типу світогляду; показати 

методологічну роль історії української культури у розумінні особливостей розвитку тієї чи 

іншої культурно-історичної епохи; ознайомити з історією української культури, з ідеями її 

поступу; сприяти формуванню у студентів здібностей до критичного мислення, самостійного 

аналізу складних явищ суспільно-історичного буття. 

Формування вмінь: здійснити вільний світоглядний вибір і обґрунтувати його; 

співвідносити культурницькі ідеї з практикою суспільного буття; пов’язати загальноісторичні 

та проблеми історії культури із поступом сучасного суспільства; сформувати власне 

переконання у тому, що самореалізація особистості неможлива без прилучення до здобутків 

національної історико-культурної спадщини, складовою частиною якої є історія культури; 

працювати з історичними текстами, здійснювати їх інтерпретацію, пояснення й оцінку тих чи 

інших праць. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Іноземна мова 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр. 

Анотація: формування в студентів комунікативної компетенції, базою для якої є 

комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок, що відповідають 

стандарту В2.  

Студенти повинні оволодіти навичками аналітичного і пошукового читання літератури з 

елементами спеціалізації зі словником; збагачення базового загального лексикону та вивчення 



історичного лексикону; формування умінь розпізнавати та диференціювати складні граматичні 

явища і моделі за формальними ознаками; вміння вести дискусію на запропоновану тематику, 

передбачену програмою.  

Форми контролю: залік, екзамен 

 

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2-3 роки, 3, 4, 5 семестри 

Анотація: формування у майбутніх спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок 

досконалого володіння українською літературною мовою у фаховій сфері. Забезпечення чіткого 

і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності, досконалого володіння 

нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного і 

писемного мовлення; вироблення навичок самоконтролю за дотриманням мовних норм у 

спілкуванні; розвиток творчого мислення студентів; виховання поваги до української 

літературної мови, до мовних традицій; формування навичок оперування фаховою 

термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів. 

Форми контролю:  залік у 3,4 семестрах; екзамен у 5 семестрі. 

 

Предмет: Філософія 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація: ознайомлення зі змістом світового та вітчизняного історико-філософського 

процесу, демонструє широкий спектр методологічних підходів і теоретичних систем філософії 

як сфери духовної творчості, розширює знання про сучасні її форми та нові підходи до 

вирішення найважливіших проблем сьогодення. Засвоєння специфіки філософського 

запитування сприяє формуванню високої світоглядно-методологічної культури, переконання в 

принциповій важливості для кожної людини вільного світоглядного самовизначення, спрямовує 

на самостійні роздуми над найважливішими проблемами індивідуального та суспільного буття. 

Форми контролю: екзамен 

 

І.2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет: Фізичне виховання 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1-2-й рік навчання, 1-4 семестр 

Анотація: формування системи знань про дотримання основ здорового способу життя; 

основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової 

діяльності й уміння застосувати їх на практиці у своїй фізичній активності; основи методики 

оздоровлення і фізичного удосконалювання традиційними і нетрадиційними засобами та 

методами  фізичної культури; основи професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння 

застосовувати їх на практиці; основи фізичного виховання різних верств населення; 

систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю; виконання 

нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості; поінформованість про всі головні 

цінності фізичної культури і спорту. 

Формування навичок до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних 

раціональних формах; до систематичного фізичного тренування з оздоровчою або спортивною 

спрямованістю; виконання нормативів професійно-прикладної фізичної підготовленості. 

Форма контролю: залік  

 

Предмет: Економіка 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: формування системи знань про економічні відносини у суспільстві, проблеми 

ефективного використання обмежених ресурсів, функціонування основних складових 



економічної системи, розвиток у студентів економічного мислення, а також підготовка до 

подальшого вивчення основ інших економічних дисциплін та можливого використання 

економічних знань у майбутній професійній діяльності; оволодіння студентами методологією 

пізнання економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил 

розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх матеріальних і 

соціально-економічних потреб. 

Форма контролю: екзамен  

 

Предмет: Релігієзнавство 

Статус: вибіркова. 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр. 

Анотація: ознайомлення студентів зі змістом теологічного і наукових підходів до 

вивчення релігії; з’ясування сутності релігії та тенденції розвитку релігійних процесів в умовах 

секуляризації, глобалізації, світоглядного релятивізму і практичного атеїзму; поглиблення 

знання з історії розвитку світових релігій, їх впливу на суспільно-політичні процеси, зокрема в 

Україні; формування релігієзнавчого мінімуму правових знань про конституційні принципи 

свободи совісті, законодавчі акти, які служать основою державно-церковних і міжконфесійних 

відносин, визначають принципи функціонування церков і релігійних організацій. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Етика і естетика 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: ознайомлення з важливими філософськими галузями знань про людину: 

етикою - предметом якої є мораль і естетикою - предметом якої є сфера почуттєвого; висвітлює 

основні віхи розвитку етики і естетики, дає сучасне розуміння таких їх наріжних проблем, як 

сутність і обґрунтування моралі, її основних понять, етикету як форми культури, а також 

системи категорій естетики, природи мистецтва і художньої творчості, специфіки розвитку 

некласичної естетики на основі художньо-естетичного досвіду ХХ–поч. ХХІ ст. Засвоєння цієї 

сфери гуманітарного знання своєрідно довершує світогляд людини, робить його цілісним, 

сприяє глибшому розумінню місця людини в світі, здатності виробити власну моральну 

позицію та формує культуру почуттів, сприяє їх витонченню і ушляхетненню. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Соціологія 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: формування знань про природу соціальної реальності на базі засвоєння 

основних категорій науки, теоретико-методологічних підходів аналізу суспільних явищ і 

процесів, особливостей механізму функціонування соціальних систем суспільства. Сформувати 

вміння конструювати зміст навчального матеріалу, використовувати методи дослідження 

соціальної дійсності для аналізу соціально - політичних і соціально - економічних процесів у 

суспільстві; працювати з першоджерелами; здійснювати інтерпретацію, пояснення і оцінку 

соціологічних вчень; сформувати власну світоглядну позицію, щодо явищ і процесів 

сьогодення; володіти термінами в обсязі, який дає змогу оформити ідею. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Логіка 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: як навчальна дисципліна логіка надає теоретичний і методичний матеріал, 

необхідний для формування усвідомленого рівня оперування правилами і прийомами логічного 

мислення, дає знання про логічні характеристики основних форм мислення – поняття, судження 



й умовиводу, правил та операцій над ними, розкриває сутність і значення основних законів 

(принципів) мислення, знайомить з основними прийомами  аргументації.   

Вивчення логіки забезпечує ефективне оволодіння найбільш поширеними в практиці 

схемами і прийомами міркувань, активне використання в процесі мислення та спілкування їх 

основних методів – дедукції, індукції та аналогії, розвиває вміння розпізнавати та виявляти 

логічні помилки як у власних міркуваннях, так і у міркуваннях інших людей, сприяє 

вдосконаленню логічної культури, формуванню сучасного стилю мислення, що поєднує в собі 

точність і образність думки, вихованню дисципліни думки. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Політологія 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр. 

Анотація: формування знань про суть політичних процесів, які відбувалися в минулому й 

відбуваються сьогодні, їх об’єктивного характеру, взаємозв’язків і взаємозалежності; засвоєння 

студентами основних політичних понять і категорій. Забезпечити чітке і правильне розуміння 

теоретико-методологічних проблем політологічного знання, розвитку поглядів видатних 

українських і закордонних мислителів на політику, місця та ролі політичних суб’єктів 

(індивідуальних і колективних) у системі політико-правових відносин суспільства і держави, 

засад політики, її сутності, першооснови, причин і джерел. Розвиток аналітичного мислення 

студентів; виховання високої політичної культури, поваги до загальнодемократичних надбань 

людської цивілізації; формування навичок знаходити і критично оцінювати потрібну 

інформацію з минулого та сьогодення України; застосовувати набуті знання для прогнозування 

суспільних процесів. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Основи права 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: розширити знання студентів про походження, типи, та форми держави, історію 

формування української державності; поглибити знання з основ конституційного ладу України. 

Ознайомити з основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; формувати 

навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; виховувати переконаність 

в необхідності суворого дотримання законів, непримиренність до протиправної поведінки; 

виробляти уміння аналізувати суспільно-політичні події в Україні та світі, спираючись на 

знання з теорії й історії держави та права, користуватися вітчизняними нормативними та 

міжнародно-правовими актами, різноманітними джерелами права, юридичною літературою; 

формування вміння застосовувати набуті правові знання у майбутній роботі з учнівською 

молоддю. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи конституційного права 

Статус: вибіркова.  

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр. 

Анотація: курс  «Основи конституційного право» базується на Конституційне право 

України є ключовим серед правничих та суспільствознавчих, зокрема політологічних 

дисциплін. Конституційне право України є провідною галуззю і наукою в системі 

національного права України. Як галузь національного права воно встановлює та регулює, а як 

наука досліджує основоположні суспільні відносини, що виникають з приводу політико-

територіальної організації суспільства, функціонування його соціально-економічної системи. А 

це означає, що воно формулює наукові засади українського державотворення, без яких останнє 

не може бути прогнозованим. Предмет дозволяє засвоїти основні категорії, поняття та їх 

визначення з курсу «Основи конституційного право України», зміст галузі конституційного 

права та його структуру, особливості його норм та інститутів, правовий статус особи в Україні, 



особливості функціонування органів державної влади, територіального устрою, місцевого 

самоврядування. Курс покликаний забезпечити підготовку сучасного історика, вчителя історії і 

права, фахівця, котрий має універсальну загальноосвітню підготовку. 

Форми контролю: залік 

 

І.3. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Предмет: Психологія 

Статус: вибіркова  

Рік,семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: формування знань про основні положення психології, акцентування уваги 

студентів на психологічних проблемах, пов’язаних з необхідністю враховувати особливості 

особистості людини. 

Програма орієнтована на розв’язання конкретних завдань теоретичної і практичної 

психологічної підготовки студентів до їх професійної діяльності у сфері туристичного бізнесу, а 

також на самостійну роботу студентів з літературними джерелами та в інформаційно-

комп’ютерних мережах. Важливим аспектом вивчення курсу є навчання студентів вмінням 

аналізувати власну діяльність і визначати ефективні шляхи та методи оптимізації роботи з 

клієнтами у сфері туризму, відпочинку, оздоровлення.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Педагогіка 

Статус: вибіркова  

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: курс «Педагогіка» передбачає оволодіння студентами основами педагогічної 

науки, основними положеннями і проблематикою загальної педагогіки і педагогіки професійної 

діяльності; формування здатності до наукового аналізу педагогічних явищ і ситуацій, до 

визначення змісту, найбільш ефективних методів, прийомів, форм і засобів впливу на 

підлеглих, колег по роботі і в сімейному вихованні; оволодіння технологією самовиховної 

діяльності; сприяння професійній соціалізації, формуванню педагогічного мислення, 

компетентності, творчої індивідуальності майбутнього фахівця. Вивчення курсу забезпечує: 

засвоєння основних понять і категорій педагогіки; пізнання наукових основ виховної 

діяльності, професійної діяльності; оволодіння вміннями визначати і вирішувати педагогічні 

задачі у трудовому колективі; оволодіння навичками регулювання і конструктивного 

управління конфліктами у діловій сфері, уміннями ефективно управляти власною поведінкою 

як на робочому місці, так і вдома; оволодіння найпростішими методами і прийомами 

професійного самовиховання і саморозвитку; розвиток прогресивної гуманістичної 

спрямованості, формування творчого підходу до вирішення завдань професійної діяльності. 

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Етнокультурологія та антропологія 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3- 4 рік, 6-7 семестри  

Анотація: оволодіння знаннями про народи світу, повноти уявлень про цілісність їх 

культури. Окремо розглянути самобутність українського народу. Засвоєння антропологічних 

знань, вмінь та навичок через вивчення людини у всьому комплексі й різноманітності її 

біологічних, соціальних, культурних зв’язків. Завдання навчальної дисципліни ознайомити з 

сучасними вимогами, що висуваються до етнокультурологічних та антропологічних вчень. 

Освоєння предметного поля антропології як наукового напрямку й навчальної дисципліни в 

системі соціальних і гуманітарних наук і практики: вивчення співвідношення антропології, 

соціальної (культурної) антропології, соціології, психології й соціальної роботи; 

міждисциплінарний підхід у дослідженні феномену людини. 

Форма контролю: залік, екзамен 

Предмет: Соціологія туризму 



Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: сформувати у студентів розуміння Соціології туризму як прикладної, 

наймолодшої, окремої, нова галузь соціології, яка вивчає структуру, функціонування та 

розвиток туризму як суспільного явища та його зв’язку із соціальними, політичними, 

економічними сферами суспільства. Розглянути основні поняття і категорії соціології туризму: 

туризм у процесі задоволення потреб, класифікація видів туризму на основі домінуючих 

потреб, гуманістична і людинотворча функції туризму, соціально-комунікативні функції, соціо-

інтегративна сутність туризму, туризм як соціально-культурний феномен, туристична 

активність як форма реалізації людиною свого потенціалу, соціокультурні комунікації у 

туризмі, особистість у соціальних відносинах, соціологія дозвілля і вільного часу. Теоретичні 

знання при вивченні такого матеріалу „Соціології туризму” будуть необхідні у подальшій 

роботі фахівцям у сфері туризму, а саме під час роботи із споживачами послуг цієї галузі 

діяльності. 

Форми контролю: залік 

 

ІІ. ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА 

ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: Вища математика 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр. 

Анотація: навчити студентів логічно мислити, оперувати абстрактними об’єктами, 

розуміти роль і місце математики в сучасному світі, ознайомити студентів із необхідним 

математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні 

хімічні задачі із застосуванням, де це можливо, обчислювальної техніки. Засвоєння студентами 

основи математичного апарату, необхідного для дослідження прикладних математичних задач, 

зокрема побудови математичних моделей та їх аналізу з допомогою математичних методів; 

вироблення умінь самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних проблем.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Інформатика та інформаційні технології 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація: підготовка до ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних 

технологій у майбутній професійній діяльності; формування інформаційної культури та 

інформатичних компетентностей. Формування знань та вмінь з теорії та практики використання 

інформаційних технологій у навчальному процесі та у майбутній професійній діяльності: 

оволодіння методичними знаннями та уміннями щодо організації навчально-виховного процесу 

з біології з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, організації та 

оцінювання інформації: вироблення у студентів вміння самостійно аналізувати, узагальнювати, 

систематизувати й критично оцінювати результати досліджень із застосуванням сучасних 

комп'ютерних технологій та використовувати комп’ютерні технології як інструмент для 

спілкування та дослідження. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Валеологія 

Статус: нормативна. 

Рік, семестр: 1 рік, 2семестр. 

Анотація: формування у студентів холістичного уявлення про здоров’я людини, вивчення 

складових здорового способу життя, а також шляхів і методів формування здорового способу 

життя. Навчити студентів орієнтуватися в критеріях здоров’я людини, оцінювати спосіб життя 

людини, діагностувати особливості порушення способу життя людини, освоїти шляхи 

профілактики розладів здоров’я людини шляхом зміни її способу життя. 



Форми контролю: залік  

 

Предмет: Туристичні ресурси України 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: курс „Туристичні ресурси України” спрямований на оцінку туристичних 

ресурсів держави для потреб у галузі туристичного господарства. Завданнями навчального 

курсу є: формування у студентів чіткого розуміння об’єкту, предмету та завдань курсу як 

наукового напрямку в сучасних умовах; вивчення методики оцінки туристичних ресурсів та 

вміння на практиці їх застосувати для дослідження туристичного потенціалу країни; показати 

територіальну диференціацію та поєднання туристичних ресурсів у певних регіонах, районах та 

населених пунктах країни; на основі оцінки туристичних ресурсів показати можливості 

розвитку туристичної діяльності за умов раціонального використання таких об’єктів; розкрити 

значення розвитку туристичної інфраструктури для функціонування туристичної діяльності; 

виявлення об’єктивних умов становлення туризму та розуміння тенденцій його розвитку і 

національну специфіку; аналіз сучасного стану туризму України та передбачення тенденцій 

його розвитку в майбутньому. 

Форма контролю: екзамен 

 

Предмет: Загальна екологія 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: головна мета дисципліни „Загальна екологія” – засвоєння і формування знань 

про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу 

антропогенних та техногенних чинників на природне середовище та його зворотну дію, методи 

управління процесами природокористування. Курс спрямований на всебічневивчення 

екологічної науки, впливу туристичної галузі на навколишнє середовище і методів його 

запобігання та зменшення.  

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Рекреаційна географія  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: курс „Рекреаційна географія” спрямований на пізнання закономірностей 

виникнення, функціонування і розвитку територіально-рекреаційних систем, методів 

дослідження рекреаційної географії, ознак районоутворення – умов, факторів задля успішного 

вирішення як наукових, так і практичних питань, пов’язаних з подальшим розвитком 

рекреаційної географії.  

Формування вмінь: оцінювати рекреаційні ресурси, визначати рекреаційні потреби як 

основи територіально-просторової організації рекреаційної діяльності, аналізувати розвиток 

рекреаційного ринку та досліджувати вітчизняні рекреаційні системи. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Економіка підприємств 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: курс „Економіка підприємства” передбачає теоретичну та практичну 

підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах 

ринку, зокрема: визначення поняття „стратегія розвитку підприємства” і „тактика її 

здійснення”; окреслення цільових характеристик діяльності підприємства на ринку; 

формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення 

виробничої програми; визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та пошук 

шляхів його ефективного використання; визначення понять: поточні витрати підприємства; 

собівартість продукції; собівартість видів продукції; склад поточних витрат; вивчення методів 



та прийомів аналізу; планування витрат підприємства; визначення поняття механізму 

формування та використання доходів і прибутків підприємства від різних напрямів його 

діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.); 

оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення; оцінка 

конкурентоспроможності підприємства та його продукції. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Безпека життєдіяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення 

професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій 

й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до 

несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку. Сформувати загальнокультурні 

компетенції: культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, 

захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як найважливіші пріоритети в 

житті й діяльності людини; знання сучасних проблем і головних завдань безпеки 

життєдіяльності та вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань 

професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; 

вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, 

суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та 

засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення 

небезпечних та надзвичайних ситуацій; здатність приймати рішення щодо безпеки в межах 

своїх повноважень. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Основи наукових досліджень. 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр. 

Анотація: оволодіння теоретичними основами наукових досліджень зі спеціальних 

дисциплін, сучасними науковими методами і прийомами дослідження природних та соціальних 

об’єктів, процесів, явищ; формування вміння пошуку та опрацювання джерел інформації, 

узагальнення теоретичного матеріалу, аналізу емпіричних та статистичних даних, проведення 

наукового синтезу; формування навичок написання рефератів, наукових статей, курсових робіт 

з фаху; сприяння реалізації здобутих знань, умінь, навичок, творчого мислення в навчальному 

процесі, навчально-дослідницькій та подальшій науково-дослідницькій діяльності майбутніх 

фахівців.  

Форми контролю: залік. 

 

Предмет: Статистика 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр  

Анотація: оволодіння основами статистичного вимірювання, методами узагальнення та 

аналізу інформації про соціально – економічні явища та процеси, про закономірності 

суспільного життя. Статистика вчить, як, підпорядковуючись меті дослідження, зібрати, 

обробити та проаналізувати інформацію, виявити та оцінити закономірності формування, 

розвиток та взаємодії складних за своєю природою соціально – економічних явищ. Важливу 

роль при цьому відіграє розв’язання задач. Студент повинен знати: можливості статистичних 

методів спостереження; зведення та групування статистичних даних; економічну сутність 

статистичних показників; методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільного життя. 

Форми контролю: екзамен 

 



Предмет: Рекреалогія  

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: сформувати у студентів поняття про рекреалогію як комплексну суспільно-

природнича наука про передумови, способи здійснення, насліди та закономірності процесів 

відтворення психофізіологічного здоров’я людини; отримання студентами знань про причини 

та способи здійснення рекреаційної діяльності як невід’ємної складової життя кожної людини 

та суспільства, соціально-культурні та економічні, антропо-екологічні механізми організації 

цієї діяльності та її наслідки; дослідити різноманітні аспекти і об’єктивні закономірності 

становлення, функціонування і перспективного розвитку рекреаційних систем загалом та їх 

підсистем, зокрема, включаючи основні поняття рекреалогії такі як відпочинок, рекреація, 

вільний час, рекреаційна діяльність, рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал та ін. 

Ознайомити студентів із особливостями діяльності курортно-оздоровчих закладів України, 

проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України на 

сучасному етапі. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи менеджменту 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: курс присвячений теоретичним та методологічним проблемам науки про 

менеджмент. У ньому послідовно розглядаються усі аспекти менеджменту, а саме: сутність 

менеджменту та його місце в загальній системі управління, еволюція менеджменту, види 

організацій як об’єктів управління, процес менеджменту, функції та методи менеджменту, 

управлінські рішення та підходи щодо їх оптимізації, проблеми відповідальності та  

управлінської етики, ефективність менеджменту тощо. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Основи охорони праці 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр. 

Анотація: основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні законодавчі та 

нормативно-правові документи з охорони праці, травматизм та професійні захворювання; 

дослідження нещасних випадків; пожежна безпека; електробезпека; державний нагляд за 

станом охорони праці. Сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз небезпек на 

робочих місцях та виробництві; основні терміни та визначення з основ охорони праці; основні 

нормативно-правові акти; основні законодавчі документи; перелік дій при запобігання 

виникнення нещасних випадків.  

Форма контролю екзамен 

 

Предмет: Фінанси та фінанси підприємств 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: оволодіння теоретичними засадами функціонування й розвитку фінансів, 

складовими фінансової системи держави, формами і видами фінансових ресурсів, фінансовим 

механізмом, системою управління державними фінансами України, ознайомлення з бюджетною 

системою та бюджетною політикою, сутністю податків, їх класифікацією, джерелом та 

порядком сплати, кредитною системою. 

Формування спеціальних знань і навичок з питань організації фінансових відносин та їх 

функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях; оволодівати та аналізувати виробничо-

фінансову діяльність підприємств, особливості організації фінансів підприємств, кредитування 

підприємств, порядок та погашення банківського кредиту, методичні підходи до оцінки 

фінансового стану підприємства, фінансове планування і контроль на підприємствах, фінансову 

санацію та банкрутство підприємства. 



Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Основи маркетингу 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: курс „Основи маркетингу” як дисципліна передбачає вивчення основних 

понять, систем і алгоритмів маркетингу; набуття практичних навичок вирішення конкретних 

маркетингових завдань; формування умінь творчого пошуку резервів удосконалення 

маркетингової діяльності підприємства. 

Формування вмінь: знати місце маркетингу в структурі управління та функціонування 

маркетингового середовища; процес управління маркетингом; елементи комплексу маркетингу; 

маркетингові стратегії фірми та методи визначення цільового ринку, принципи сегментації і 

позиціювання. Студенти повинні вміти характеризувати основні функції маркетингових служб 

підприємств; визначати вплив факторів середовища на діяльність підприємства; оцінювати 

маркетингові можливості підприємства; здійснювати сегментування ринку та позиціонування 

товару на ринку; аналізувати маркетингову інформацію, економічні ситуації на ринку, 

кон'юнктуру та прогнозування обсягу продажу товарів; організовувати маркетингові 

дослідження; аналізувати результати маркетингової діяльності підприємства; оцінювати 

ефективність маркетингових заходів; розробляти рекомендації щодо покращання товарної, 

цінової, комунікаційної та розподільної маркетингової політики підприємства. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Туристське країнознавство 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3,4 роки, 6,7 семестри 

Анотація: навчальна дисципліна “Туристичне країнознавство” посідає чільне місце серед 

дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах, які готують фахівців туристичній 

галузі. Вивчення дисципліни сприяє розширенню світогляду спеціалістів, підвищує 

теоретичний рівень, стимулює самопізнання, оскільки дає можливість зрозуміти специфіку 

туризму кожного регіону світу з урахуванням його історичних і національних особливостей. 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Туристичне країнознавство” 

є лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійних робіт та контрольні 

заходи (екзамен). 

Для засвоєння студентами програмного матеріалу передбачені індивідуальні завдання: 

підготовка рефератів; самостійна робота, що передбачає вивчення літературних навчальних 

джерел, періодичних видань. 

Форми контролю:  залік, екзамен 

 

ІІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ІІІ.1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: Історія туризму 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: курс „Історія туризму” спрямований на освоєння хронологічних особливостей 

формування туристичної галузі в світі та Україні. В окремих темах курсу розкрито історичні 

передумови та особливості появи певних видів туризму, його національні та регіональні 

особливості. 

Формування вмінь: уміння демонстрації знань та розуміння важливих фактів, понять, 

принципів та теорії з відповідної епохи, коли формувалось мандрівництво та туризм; уміння 

застосовувати знання та розуміння, отримані в процесі вивчення курсу „Історія туризму” в 

процесі вивчення інших дисциплін туризмологічного спрямування; навики оцінювання, 

інтерпретації та синтезу інформації з курсу „Історія туризму”; навики практичного 



застосування отриманих знань з курсу; навики знаходити інформацію з первинних та 

вторинних інформаційних джерел, включаючи пошук інформації через пошукові системи 

онлайн; навики з наукових комунікативних матеріалів та дискусій; навики необхідні для 

подальшого професійного зростання. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Технологія туристичної діяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр  

Анотація: оволодіння основними положеннями, поняттями та дефініціями, що 

розкривають відомості з питань технології туристичної галузі найбільш комплексно, у 

структурованому вигляді, що значною мірою сприятиме максимальному процесу вивчення 

дисципліни. Дати студентам знання про основи туристичної діяльності, її види і форми, 

ознайомити з професійною туристською термінологією; розкрити основні, допоміжні та 

обслуговуючі технологічні процеси, цикли й операції, за допомогою яких здійснюється 

туристичну діяльність. Студент повинен знати, що туристична діяльність має бути спрямована 

на задоволення основних потреб людини: сон – харчування – пізнання – розвага, які можна 

згрупувати в тріаду переміщення – розміщення – харчування; туристична діяльність 

виокремлює три види спеціалізації: готельне господарство, громадське харчування, туристська 

діяльність. Кожний напрям слід розглядати і як самостійне явище, і частину цілого: громадське 

харчування як частину готельного господарства, готельне господарство як частину 

туристського обслуговування. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Технологія ресторанної справи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: курс „Технологія ресторанної справи” спрямований на надання знань і вмінь з 

технології ресторанних послуг із врахуванням специфіки підприємства (типу, класу, 

функціонально-технологічної структури, рівня оснащення технологічних процесів виробництва 

продукції та сервісного обслуговування). Програмовий матеріал курсу дає змогу орієнтуватись 

в нових досягненнях науки і техніки в сфері ресторанних послуг та вміти використовувати їх в 

практичній діяльності. В процесі вивчення програмного матеріалу необхідно звернути увагу на 

розширення послуг, які надають заклади масового харчування, підвищення культури 

обслуговування та впровадження міжнародного досвіду і підвищення якості готової продукції. 

Також необхідно виділити роль усіх елементів і складових технологічного процесу 

виготовлення кулінарної продукції та технологічного процесу сервісного обслуговування. 

Формування вмінь: за сукупністю ознак визначити тип і клас підприємства, працювати з 

нормативно-технічною та технологічною документацією закладів громадського харчування, 

складати схему технологічних операцій складського циклу, охарактеризувати функціонально-

технологічні вимоги до торгівельних приміщень, роз’яснити принципи раціонального 

харчування, скласти технологічний процес сервіровки, дати характеристику технологічно 

процесу виробництва кулінарної продукції, виділити типові технологічні операції при 

проведенні банкетів. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Технологія готельної справи 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: курс „Технологія готельної справи” як дисципліна передбачає формування у 

студентів чіткого розуміння об’єкту, предмету та завдань курсу; вивчення історичних періодів 

розвитку готельної індустрії України та світу; формування цілісного уявлення про технології 

гостинності в туристичній сфері, технології виробництва і споживання готельних послуг, 

будівництво та архітектуру сучасних готелів, готельний маркетинг. 



Формування вмінь: знати трактування понять „технологія гостинності”, „готельна 

індустрія”, „заклади розміщення”, „концепції гостинності”, „основний технологічний процес”, 

основи технології розміщення та гостинності в туристичній сфері, засвоїти класифікаційні 

підходи до закладів розміщення, розглянути технологічні процеси, цикли та операції основних 

технологічних процесів виробництва та споживання готельних послуг, виявити сучасні 

принципи оформлення інтер’єру та екстер’єру готелів, розглянути основи готельного 

маркетингу, вміти: розробляти основні технологічні цикли виробництва та споживання послуг 

розміщення з урахуванням форм організації праці; розробляти обслуговуючий технологічний 

цикл виробництва послуг розміщення з урахуванням інформаційних технологій та 

автоматизації технологічних процесів; розробляти обслуговуючий технологічний процес 

виробництва та споживання бізнес-послуг, згідно з партнерськими угодами, рівнем комфорту. 

Складати технологічні стандарти процесу обслуговування з врахуванням взаємодії 

функціональних служб підприємств індустрії гостинності. Оформляти експлуатаційні 

документи для житлової групи приміщень з метою забезпечення технологічного процесу та 

обліку оснащення приміщень. Впроваджувати інноваційні технології резервування, приймання 

та обслуговування гостей, використовуючи інформаційні комп’ютери.  

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Рекреаційні комплекси 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: мета вивчення дисципліни полягає в засвоєнні теоретичних і методичних основ 

планувально-територіальної організації рекреаційної діяльності. 

Завданнями навчального курсу є: формування у студентів чіткого розуміння об'єкту, 

предмету та завдань курсу; вивчення історичних періодів розвитку архітектурного 

рекреаційного середовища; визначення і засвоєння особливостей планувальної організації 

рекреаційних утворень; показати можливості розвитку туристичної діяльності за умов 

раціонального використання рекреаційних комплексів; виявлення об'єктивних умов  

становлення туризму та розуміння тенденцій його розвитку і національну специфіку; аналіз 

сучасного стану розвитку та використання рекреаційних комплексів країни; проводити аналіз 

макро- і мікросередовища рекреаційного комплексу, моніторинг основних конкурентів на 

внутрішньому й зовнішньому ринках туристичних послуг, використовуючи стандартні 

методики моніторингу. 

Форма контролю: екзамен 

 

Назва дисципліни: Спортивний туризм 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: метою вивчення дисципліни „Спортивний туризм” є засвоєння теоретичних та 

практичних навиків зі спортивного туризму як чинників фізичного та духовного розвитку 

студентів. 

Завданнями курсу є: формування у студентів чіткого розуміння об'єкту, предмету та 

завдань курсу як наукового напрямку в сучасних умовах; на основі отриманих навиків 

навчитися діяльності в команді; виявити тенденції розвитку спортивного туризму в країні та 

порівняти їх із іншими країнами; проаналізувати сучасний стан спортивного туризму рідного 

краю та передбачити тенденції його розвитку в майбутньому. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: місце спортивного туризму у 

відомих підходах до систематизації видів туризму; види та форми спортивної діяльності, 

основи топографічної підготовки та спортивного орієнтування, способи подолання природних 

перешкод, психологічні аспекти дитячого та юнацького видів туризму; правила техніки безпеки 

під час проведення спортивної діяльності. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Організація туризму 



Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: метою курсу організації туризму є формування у студентів сучасних глибоких 

знань, нового економічного мислення, комплексного розуміння проблем управління розвитку 

туристичної індустрії, питаннями міжнародної регуляції туристичної діяльності, методів 

діяльності туристичних підприємств, основних технологічних процесів, що там відбуваються, 

різних форм діяльності цих підприємств надання послуг проживання, харчування та 

транспортного обслуговування в туризмі, страхування, ліцензування інших форм співпраці між 

підприємствами та опанування навичками їх застосування на практиці.  

Форма контролю: екзамен. 

 

Предмет: Бухгалтерський облік туристичної діяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр:3 рік, 5 семестр 

Анотація: дисципліна „Бухгалтерський облік в туризмі” передбачає вивчення 

теоретичних і практичних аспектів бухгалтерського обліку, особливості обліку туристичної 

діяльності, аналіз інформаційної бази, вивчення форм та планів рахунків, пізнання специфіки 

бухгалтерського обліку в туризмі. 

Вивчення основ науки про бухгалтерський облік в туризмі має не лише теоретичне, але й 

практичне значення, оскільки знання основ бухгалтерського обліку та особливостей організації 

туристичної діяльності дає змогу ознайомити студентів з основними особливостями розвитку 

туристичної діяльності та її специфікою, тенденціями розвитку туристичних підприємств в 

сучасних умовах та можливості застосування своїх знань у практичній діяльності. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Діяльність туристичних самодіяльних організацій 

Статус: нормативна 

Рік, семестр:3 рік, 6 семестр 

Анотація: туристські самодіяльні організації – це частина сучасного туризму. Ця 

найбільш активна і динамічна туристська діяльність базується на суспільних началах. 

Туристські самодіяльні організації – це добровільні суспільні об’єднання туристів, які 

реалізують свої права на відпочинок і свободу пересування, що гарантуються Всесвітньою 

декларацією прав людини, через здійснення походів та подорожей на основі спільних інтересів. 

Ці об’єднання можуть матеріалізуватися у вигляді секцій туризму, колективу фізичної культури 

або спортивного клубу, а при більш високій організації – у вигляді клубів туристів, федерації 

спортивного туризму, туристсько-спортивного союзу. 

Даний курс пояснює основні вимоги до підготовки й створення туристської самодіяльної 

організації, розкриває методичні й організаційні заходи з проведення походів, змагань, 

навчальної підготовки тощо залежно від виду туризму і видів діяльності. Важливість цього 

предмета полягає ще й в тому, що в сучасному туризмі, особливо на Заході, все більше 

набувають популярність активні форми відпочинку зі спортивно-змагальним напрямом, в яких 

великою мірою присутні елементи спортивного туризму. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Економіка і ціноутворення в галузі туризму 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: формування знань з методології ціноутворення в умовах ринкової економіки; 

розкриття особливостей ціноутворення в туристичній галузі та методів регулювання цін у сфері 

туризму; визначення оптимальної структури ціни для максимізації прибутку туристичного 

підприємства. Формування вмінь: розраховувати ціну туристичного продукту різними 

методами; застосовувати механізм ціноутворення для туристичної галузі та набуття практичних 

навичок і прийомів економічного обґрунтування управлінських рішень, щодо обсягів реалізації 



туристичних послуг, витрат ресурсів, собівартості, прибутку та цін на послуги підприємств 

галузі туризму. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Організація рекреаційних послуг 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3рік, 6 семестр 

Анотація: Метою курсу організації рекреаційних послуг є вивчення поняття рекреації, 

рекреаційних послуг, поняття вільного часу та простору для занять рекреацією. Розглядаються 

різноманітні оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів, рекреаційної інфраструктури, питання 

планувальної організації рекреаційних територій та комплексів, вивчення та аналізу 

ландшафтних рекреаційних ресурсів, територіальної організації та оптимізації курортно-

рекреаційних ресурсів та опанування навичками їх використання на практиці.  

Форма контролю: екзамен. 

 

Предмет: Маркетинг туризму 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: курс „Маркетинг туризму” як дисципліна передбачає вивчення теоретичних 

знань з маркетингу туристичної діяльності та формування практичних навичок планування, 

організації та контролю за наданням послуг у галузі туризму. 

Формування вмінь: знати мету і завдання маркетингу у туристичній галузі; особливості 

сегментації ринку туристичних послуг; особливості і приклади позиціонування туристичних 

послуг; методики ціноутворення у сфері туризму; методики маркетингового контролю за 

результативністю роботи туристичної організації, вміти: аналізувати маркетингове середовище 

для реалізації послуг у галузі туризму; збирати й аналізувати маркетингову інформацію; 

прогнозувати попит на туристичні послуги; оцінювати конкурентоспроможність послуг 

туристичної фірми; розробляти різноманітні туристичні послуги; встановлювати і коригувати 

ціни на туристичні послуги; планувати маркетингові комунікації туристичної організації.  

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Організації екскурсійних послуг 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: сформувати у студентів теоретико-методологічні засади для розв’язання ними 

завдань у сфері туристичного бізнесу, а саме: що таке екскурсійна послуга, які умови надання 

екскурсійних послуг, яка історія формування екскурсійних послуг загалом та на території 

України, створення нових видів екскурсійних послуг для туристичної фірми та забезпечення 

швидкого реагування на всі зміни у соціальній сфері ринку, а також про тематику екскурсійних 

послуг, її значення та можливості розширення у сучасних умовах. Формування у студентів 

практичних навичок у: розробці і формуванні екскурсійних маршрутів, відборі об’єктів для 

екскурсійних маршрутів, класифікації екскурсій, та особливостях їх формування, особливостях 

підготовки екскурсій і методиці їх проведення.  

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Організація транспортних послуг 

Статус: нормативна 

Рік, семестр:4рік, 7семестр 

Анотація: транспорт - одна з найважливіших складових частин матеріальної бази 

економіки будь-якої країни. В даний час транспорт є одним з найважливіших компонентів 

економіки держави, як розвивається, так і з високорозвиненою економічної та соціальної базою. 

Перевезення займають одне з центральних місць у складі практично будь-якого туристського 

продукту, є невід’ємним етапом подорожей і туристських поїздок. Правильність вибору виду 

перевезення багато в чому визначає ефективність подорожі і досягнення мети. Індустрія 



перевезень є визначальною в генерації туристської діяльності та туризму як високоприбуткової 

галузі економіки. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Організація послуг харчування 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: завдання дисципліни полягає в набутті спеціальних знань та практичних 

навичок з визначення складу функцій та виробничо-торговельної структури закладів 

ресторанного господарства, визначення потреб підприємства в сировині та предметах 

матеріально-технічного забезпечення, в розробці виробничої програми підприємств, графіків 

праці робітників виробництва та обслуговуючого підрозділу закладів ресторанного 

господарства, виявлення резервів підвищення ефективності використання робочого часу, 

уміння бути підприємливими, ініціативними при вирішенні різнопланових питань з організації 

послуг харчування в закладах ресторанного господарства. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Менеджмент туризму 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: надати студентам знання і вміння для розв’язання ними таких завдань у сфері 

туристичного бізнесу: існування туристичного підприємства на ринку, забезпечення 

рентабельності фірми на основі людських та матеріальних ресурсів; розв’язання проблем 

співробітників; створення нових ринків для фірми та забезпечення швидкого реагування на всі 

зміни у соціальній сфері ринку; глибокий аналіз діяльності туристичного підприємства із 

позицій споживача та ринку; доведення до співробітників конкретних завдань; надання їм 

можливості контролювати власну роботу, а також бачити, який внесок у загальний результат 

діяльності мала їхня праця. Сформувати у студентів розуміння процесу планування діяльності 

туристичних підприємств, особливостей організаційних процесів у туристичній індустрії, 

мотиваційних основ організації діяльності, значення контролю в управлінні сферами туризму, а 

також ефективності менеджменту у туризмі, теоретичних основи туроперейтингу та методики 

розробки турів. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Правове регулювання туристичної діяльності 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: завдання дисципліни полягає в ознайомленні майбутнього фахівця з 

нормативно-правовими актами, що регламентують надання туристичних послуг; з державними 

стандартами в галузі туризму; навчити студентів обирати ефективну правову форму 

функціонування туристичного підприємства з урахуванням можливостей та умов ліцензування 

туристичної діяльності; сформувати в студентів уміння аналізувати вплив законодавчого 

забезпечення на ефективність туристичної діяльності; навчити студентів складати необхідні 

документи для здійснення підприємницької діяльності в галузі туризму. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Організація анімаційних послуг в туризмі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: курс „Організація анімаційних послуг в туризмі” як дисципліна передбачає 

вивчення комплексу питань, що розкривають зміст і особливості анімаційних послуг в туризмі, 

сучасне уявлення про функції закладів дозвілля, основні інститути анімаційних послуг, 

дозвіллєва робота з різними категоріями населення. Актуальним є вивчення дозвіллєвої сфери в 

зарубіжних країнах та дослідження своєрідності культурної ситуації в Україні. 



Формування вмінь: знати загальні поняття, мету, завдання анімації в туризмі; передумови 

виникнення туристської анімації; основні види анімаційних послуг; складові елементи 

анімаційних програм; технологію створення анімаційних програм; загальні вимоги до 

підготовки туристських аніматорів; роль анімації в туристській діяльності, уміти: складати 

перспективні анімаційні програми з метою подальшої апробації їх на ринку і виявлення рівня 

відповідності запитів туристів; проектувати туристську послугу, використовуючи її вербальну 

модель і інформацію щодо вимог діючих стандартів на вид послуги, яку проектують; 

розробляти проекти нових турів, пропонуючи ефективні форми надання рекреаційних, 

анімаційних послуг, враховуючи потенційний попит споживачів; розробляти різні види 

спеціалізованого відпочинку і розваг з урахуванням рекреаційних потреб індивіда на підставі 

знань туристських і рекреаційних ресурсів регіону надання послуги. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Аналіз діяльності підприємств туризму 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: курс „Аналіз діяльності підприємств туризму” передбачає засвоєння знань 

щодо системного оцінювання діяльності туристичних підприємств, виявлення внутрішніх 

резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Завданням є  об'єктивна оцінка роботи підприємства і його підрозділів через порівняння 

результатів з витратами; виявлення впливу відповідних факторів на показники, які 

аналізуються, і вивчення причинних зв’язків; узагальнення результатів аналізу для прийняття 

раціональних управлінських рішень. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Інформаційні системи і технології в туризмі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: курс спрямований на вивчення студентами основ організації сучасних 

інформаційних технологій та їх застосування в організації та роботі економічної та 

управлінської діяльності організацій туристської та соціально-економічної діяльності, розгляд 

основних принципів побудови, впровадження та ведення спеціалізованих інформаційних 

систем, створення у студентів цілісного уявлення про процеси формування інформаційного 

суспільства, а також формування у студентів знань і умінь у сфері економічної та комп'ютерної 

підготовки, необхідних для успішного застосування сучасних інформаційних технологій у 

сфері своєї професійної діяльності на практиці. 

Завданнями навчального курсу є: вивчення основоположних принципів організації 

сучасних інформаційних технологій; ознайомлення з основами роботи інформаційних систем і 

технологій стосовно галузі туризму; розгляд питань пов'язаних з основами управління із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій; отримання навичок використання 

програмних продуктів загального та спеціального призначення; вироблення вміння 

самостійного вирішення завдань пов'язаних з прийняттям рішень в економічних системах на 

основі вивчених методів і прийомів роботи з інформаційними системами і технологіями; 

вивчення різних областей застосування інформаційних систем і технологій в сучасному 

суспільстві. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Англійська мова (факультатив) 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 1, 2 рік , 2, 3, 4 семестри.  

Анотація: навчальна дисципліна призначена для студентів першого та другого курсу 

спеціальності «Туризм» й покликана формувати практичні навички використання усної та 

писемної англійської мови. Вивчення лексичних та фразеологічних одиниць та їх використання 

у процесі монологічного та діалогічного мовлення сприятимуть успішному іншомовному 



спілкуванню студентів на побутові й абстрактні теми академічного або теми професійного 

спрямування. 

Форми контролю: заліки 

 

Предмет: Англійська мова професійного спрямування 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 2,3,4 роки, 4-8 семестри.  

Анотація: навчальна дисципліна призначена для студентів третього та четвертого курсів 

спеціальності «Туризм» й покликана вдосконалити практичні навички використання усної та 

писемної англійської мови професійного спрямування з метою формування професійної 

іншомовної комунікативної компетентності студентів шляхом ознайомлення майбутніх 

фахівців  із фаховими текстами, спілкування з носіями мови, ознайомлення з останніми 

науковими досягненнями у тій чи іншій галузі науки країни, мова якої вивчається, розширення 

загальної ерудиції, що вкрай важливо для майбутнього фахівця. 

Форми контролю: заліки  

 

Предмет: Німецька мова як друга іноземна 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3, 4 роки, 5-8 семестри 

Анотація: вивчення другої іноземної мови спрямоване на застосування різних видів 

мовленнєвої діяльності, як усної так і письмової. Основна увага при вивченні другої іноземної 

мови приділяється комунікативному та ситуативному підходам. Головне завдання полягає в 

тому, щоб забезпечити вільне володіння студентами мовою, в першу чергу, в ситуаціях 

професійного спілкування. Основною метою дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» є 

розвиток мовної та мовленнєвої компетенції, який ґрунтується на принципі єдності тематичного 

та інтеркультурного аспектів. 

Форми контролю: заліки, екзамени 

Предмет: Друга іноземна мова (англійська) 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 3,4 роки, 5-8 семестри 

Анотація: метою викладання навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (англійська)» є 

формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції, а основним завданням – 

оволодіння знаннями, що становлять основу мовленнєвої, мовної та соціокультурної 

компетенцій. 

Форми контролю: заліки, екзамени 

 

Предмет: Друга іноземна мова (французька) 

Статус: нормативна 

Рік, семестр:  

Анотація: метою вивчення дисципліни є формування необхідної комунікативної 

спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, 

навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в 

обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою 

інформацією через іноземні джерела. 

Завдання дисципліни полягає в навчанні, розвиткові та удосконаленні 

різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного 

мовлення, читання, письма та перекладу. 

 

ІІІ.2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ВУЗУ 

 

Предмет: Туризмознавство. Вступ до спеціальності 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр  



Анотація: Оволодіння основними положеннями, поняттями та дефініціями, що 

розкривають зміст, характер, тенденції, фундаментальні принципи, розвитку феномена 

міжнародного співтовариства ХХ століття - туризму. Розглянути основні закономірності 

функціонування туризм не лише через призму його невичерпного потенціалу, але і визначити 

конкретні закони свого економічного й соціального розвитку на законодавчому рівні як у 

національних кордонах держав і країн, так і в системі всесвітніх туристичних зв’язків. Студент 

повинен знати: як здійснювати аналіз та синтез отриманої інформації;  планування та розподілу 

часу в процесі підготовки та висвітлення опрацьованого матеріалу;  застосування базових знань 

з курсу „Туризмознавство” в професійній та повсякденній життєвій практиці. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Географічні основи туризму 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр. 

Анотація: Курс «Географічні основи туризму» сприяє формуванню у студентів знань про 

основні закономірності і властивості географічної оболонки та її складових; про основні 

поняття та терміни; використання фундаментальних географічних знань для організації 

рекреаційно-туристичної діяльності. 

Засвоєння змісту курсу забезпечує студентам знання про: терміни і поняття географічної 

оболонки та її складових; основні методи вивчення і дослідження географічних об’єктів; 

основні закономірності географічної оболонки та її складових і використання їх в рекреаційно-

туристичній галузі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: аналізувати і давати 

характеристику географічних об’єктів і явищ та процесів; пояснювати особливості процесів в 

географічній оболонці та їх вплив на рекреаційно-туристичні ресурси; оцінювати особливості 

географічних об’єктів і їх використання в рекреаційно-туристичній сфері. 

Форма контролю: екзамен. 

 

Предмет: Діловодство в туризмі  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Вивчення курсу „Діловодство в туризмі” дає змогу навчити студентів 

працювати з документацією у сфері туристичних послуг, туристських формальностей, 

організації візового забезпечення, інформаційного супроводу, рекламних комунікацій, роботи 

кадрових служб туристичних фірм та готельного господарства, навичок складання та 

оформлення документів. 

Основні завдання курсу: ознайомити студентів з нормативно-методичною базою, що 

регламентує діловодство в туризмі на сучасному етапі; охарактеризувати комплекс документів, 

що використовуються для оформлення туристських формальностей, і правилами їх складання;  

ознайомити з технологіями, пов’язаними з організацією документообігу, порядком підготовки і 

передачі справ на архівне зберігання. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Туристична картографія  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: Курс “Туристська картографія” має за мету розробку і встановлення 

раціональних методів, прийомів і засобів навчальної діяльності, спрямованої на оволодіння 

студентами знань, умінь і навичок з різними видами топографічних, географічних та 

туристських карт, серій карт і туристських атласів різного масштабу, територіального 

охоплення, призначення та використання. У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти 

розв’язувати основні види задач, працювати з різними видами туристських карт, уміти будувати 

найпростіші туристські карти і застосовувати їх у практичній діяльності. 

Форми контролю: залік 



Предмет: Географія релігій і сакральний туризм 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Метою вивчення дисципліни є формування уявлення про сучасні класифікації 

релігій світу (в т.ч. і географічну), про георелігійне районування сучасного світу; ознайомлення 

студентів з географічним розміщенням найбільших релігій світу та їх течіями, їх характерними 

особливостями; з найвизначнішими сакральними пам’ятками та місцями паломництва 

християнства, ісламу, буддизму, індуїзму; розгляд визначних сакральних об’єктів як 

туристичних ресурсів. 

Завданнями навчального курсу є: формування у студентів чіткого розуміння об’єкту, 

предмету та завдань курсу як наукового напрямку в сучасних умовах; вивчення методики 

оцінки сакральних ресурсів; показати територіальну диференціацію та поєднання сакральних 

ресурсів у регіонах світу та України; на основі оцінки туристичних ресурсів показати 

можливості розвитку туристичної діяльності за умов раціонального використання релігійних 

об’єктів; виявлення тенденцій розвитку сакрального туризму в світі і його національну 

специфіку; аналіз сучасного стану туризму України та передбачення тенденцій його розвитку 

на основі використання сакральних ресурсів. 

Форма контролю: екзамен 

 

Предмет: Туристичне краєзнавство 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: визначити сутність та сформувати у студентів теоретико-методологічні засади 

туристичного краєзнавства; ознайомити студентів із метою, об’єктом, предметом вивчення, 

основними завданнями й змістом туристичного краєзнавства, а також історією становлення 

туристичного краєзнавства як науки та із питаннями теорії туристично-краєзнавчих досліджень 

і використання їх у туристичній і екскурсійній діяльності та у туристично-краєзнавчих 

об’єднаннях молоді; визначити місце туристичного краєзнавства у системі географічних наук та 

встановити його міжпредметні зв’язки; визначити основні джерела, функції і методи 

дослідження туристичного краєзнавства, його форми і види організації краєзнавчого руху; 

виділити особливу роль похідних форм туристично-краєзнавчої роботи у практичній діяльності 

та суті дослідницького характеру туристично-краєзнавчої роботи. Допомогти їм у самостійній 

роботі із основних видів дослідження земної поверхні, повітря і водойм під час вивчення 

рідного краю у туристичних походах, подорожах та екскурсіях рідним краєм. Сформувати у 

студентів розуміння про те, що взаємопов'язаний і комплексний розвиток туризму та 

краєзнавства становить суть і зміст туристично-краєзнавчої роботи. 

Форми контролю: залік 

 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

 

Предмет: Організація дозвілля 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Курс „Організація дозвілля” розроблений як дисципліна, що вивчає культурно-

дозвіллєву діяльність як одну зі сфер діяльності фахівця з туризму. Завдання курсу єопанування 

студентами теоретичними основами дозвілля; ознайомлення з основними інститутами 

дозвіллєвої сфери; освоєння позакласних форм організації музичного дозвілля учнів; 

оволодіння особливостями управляння дозвіллєвою сферою;  ознайомлення студентів зі 

специфікою підготовки кадрів дозвіллєвої сфери у зарубіжних країнах. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Туристичні ресурси рідного краю 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 



Анотація: Вивчення курсу спрямоване на оцінку туристичних ресурсів рідного краю для 

потреб у галузі туристичного господарства. Завданнями навчального курсу є: формування у 

студентів чіткого розуміння об’єкту, предмету та завдань курсу як наукового напрямку в 

сучасних умовах; вивчення методики оцінки туристичних ресурсів та вміння на практиці їх 

застосувати для дослідження туристичного потенціалу окремого регіону; показати 

територіальну диференціацію та поєднання туристичних ресурсів у певних районах та 

населених пунктах регіону; на основі оцінки туристичних ресурсів рідного краю показати 

можливості розвитку туристичної діяльності за умов раціонального використання таких 

об’єктів; розкрити значення розвитку туристичної інфраструктури для функціонування 

туристичної діяльності; виявлення об'єктивних умов становлення туризму та розуміння 

тенденцій його розвитку і національну специфіку; аналіз сучасного стану туризму рідного краю 

та передбачення тенденцій його розвитку в майбутньому. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Основи музеєзнавства  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Курс «Основи музеєзнавства» сприяє формуванню у студентів знань про 

загальне музеєзнавство, і екскурсійну діяльність, про роботу різнопрофільних музейних 

закладів та законодавче забезпечення розвитку музеєзнавства і екскурсійної справи. 

Засвоєння змісту курсу забезпечує студентам знання про: об’єкт, предмет і методи 

досліджень навчального курсу; структуру музеєзнавства, музеї і їх класифікацію. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: вміти створювати музейні експозиції 

в школі та інших закладах, та для різних вікових груп; робити інвентаризацію музейних фондів; 

проектувати процес обслуговування туристів за окремими етапами надання послуги, 

використовуючи існуючі технології; працювати над створенням нової екскурсії. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Діловий етикет та протокол в індустрії гостинності 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Дисципліна „Діловий етикет та протокол в індустрії гостинності” спрямована 

на поглиблення та засвоєння студентами особливостей морально-етичних норм поведінки в 

сфері туристичного бізнесу. Ці знання допоможуть майбутнім працівникам туристичних 

підприємств з легкістю налагоджувати ділові контакти як з клієнтами так і з партнерами по 

бізнесу, незалежно від їх національних, етнічних та інших відмінностей. Завдання дисципліни 

полягає в визначені елементів та розробці структури системи ділового етикету, що складається 

з підсистем норм та атрибутів; обґрунтуванні принципових засади оптимізації процесів 

формування та застосування ділового етикету в управлінні туристичним підприємством; 

розробці моделі організаційної культури та ділової етики ідеального підприємства. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Сільський зелений туризм 

Статус: вибіркова  

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Даний курс досліджує історію розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

та інших державах, способи запровадження в українському селі мережі так званих „Гостинних 

садиб”, теоретичні питання їх маркетингу, менеджменту, обслуговування, реєстрації тощо. 

Крім того названий курс дає студентам не тільки знання а й вміння проводити дослідження 

території на предмет виявлення об’єктів сільського зеленого туризму, вже діючих гостинних 

садиб та перспективи їх розвитку (в процесі підготовки індивідуальних науково-дослідних 

завдань). 

Форма контролю: залік 

 



Назва дисципліни: Культурний сервіс і туризм 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр:  1 рік, 2 семестр 

Анотація. Метою вивчення курсу є збагачення духовного життя людей та створення умов 

для соціально-культурної діяльності у сфері туризму підготованих фахівців. Завданнями курсу 

є: формування у студентів чіткого розуміння об'єкту, предмету та завдань курсу як наукового 

напрямку в сучасних умовах; отримання студентами знань про потреби людини в культурному 

відпочинку, про історико-культурний потенціал території; формування навичок у студентів 

щодо надання послуг з обслуговування, залучення людей до культурного життя; виявити 

об'єктивні умови  становлення туризму та зрозуміти тенденції його розвитку і національну 

специфіку; проаналізувати можливості поєднання національних особливостей надання 

туристичних послуг із запозиченими з-за кордону задля створення атрактивного туристичного 

продукту. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Туристичні формальності  

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр 

Анотація: Вивчення курсу „Туристичні формальності” дає змогу навчити сформувати 

навички в оформленні необхідних документів, без яких виїзд за рубіж або запрошення 

іноземного туриста стає неможливим. 

Завдання дисципліни полягають у наданні знань та формуванні вмінь з таких питань: 

поняття туристичних формальностей; оформлення в’їзних та виїзних документів; порядок 

перетину державних кордонів; основ безпеки пересування туристів. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Безпека в туризмі 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Курс „Безпека в туризмі” є теоретична і практична підготовка студентів до 

забезпечення здорових і безпечних умов життєдіяльності туристів, безпечних умов праці у 

сфері туризму. Основними завданнями дисципліни є: навчити майбутніх фахівців туристичної 

галузі застосовувати систему законодавчих актів, організаційних, інженерно-технічних, 

соціально-економічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, що 

забезпечують безпеку, збереження здоров’я і працездатності людини, а також досягнення 

сучасної науки і передової практики для профілактики травматизму; сформувати уміння та 

навички управління заходами безпеки життєдіяльності в туристичній індустрії, тобто 

організовано впливати на систему „людина-середовище”. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Заповідна справа 

Статус: за вибором  

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Метою курсу заповідної справи є збереження біологічного різноманіття та 

природних ландшафтів в цілому. Курс охоплює весь цикл питань, щодо проблем заповідання 

природних екосистем та ландшафтів, створення мережі природно-заповідних територій, 

забезпечення охорони флористичних та фауністичних угруповань, напрямків та темпів 

історичних змін навколишнього середовища. Знайомить з історією, сучасним станом та 

перспективами розвитку мережі природно-заповідних територій України та світу загалом. 

Показує роль природних заповідних територій у формуванні рекреаційного потенціалу та 

туристичної галузі регіону.  

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Міжнародні економічні відносини 



Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр 

Анотація: Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність форм і видів 

економічних зв’язків, які виникають між суб’єктами світового господарства на різних рівнях. 

Курс зв’язаний з економічними, суспільно-географічними дисциплінами. Метою викладання 

навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із змістом і структурою міжнародних 

економічних відносин як важливою ланкою світового господарства, умовами і чинниками їх 

формування та інструментами реалізації, сучасними тенденціями й проблемами розвитку; 

орієнтація студентів на розмаїття джерел інформації з питань дисципліни, озброєння їх 

методичним апаратом дослідження об’єкта. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи страхування 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр 

Анотація: сформувати у студентів теоретичні знання про головні поняття у страхуванні, 

класифікацію у страхуванні, державне регулювання страхової діяльності, перехід страхового 

ринку України на міжнародні стандарти, організаційні форми страховиків, основні види 

страхування, страхування від нещасного випадку, страхування життя, медичне страхування. 

страховий ризик, ризики у туристичній діяльності, особливості прояву ризиків туристичного 

підприємства, ризики туристів, рентабельність страхування туристичних ризиків, способи 

розрахунку ціни у страхуванні, розрахунок тарифної ставки для ризикових видів страхування, 

договірні відносини у страхуванні, проблеми страхування, злочинність у страхуванні та про 

недоліки і переваги страхування; 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Міжнародний туризм 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: Курс „Міжнародний туризм” спрямований на отримання знань про 

функціонування туристичної галузі, визначення її місця в світовій економіці і вплив туризму на 

національну економіку. В процесі освоєння курсу студенти засвоюють видову структуру 

міжнародного туризму, регіоналізацію світу за методологією ВТО, особливості організації 

міжнародного туризму, діяльність туристичних підприємств, закладів розміщення та 

харчування з організації прийому іноземних туристів, основні правові аспекти, що 

регламентують зовнішньоекономічну діяльність, питання ціноутворення на послуги іноземного 

туризму. 

Формування вмінь: аналізувати чинники та фактори, що впливають на формування 

окремих видів міжнародного туризму; визначати залежність цінової політики від туристичної 

привабливості окремого туристичного регіону; проводити статистичний аналіз міжнародних 

туристичних потоків; визначати, як формується видова структура міжнародного туризму; на 

основі наявних статистичних джерел визначати туристичну привабливість регіону. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Реклама в туризмі 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр 

Анотація: курс „Реклама в туризмі» як дисципліна передбачає вивчення комплексу 

питань, що розкривають зміст і особливості реклами, які використовуються в туристичній 

сфері, сучасне уявлення про формування іміджу туристичних організацій, формування 

професійно спрямованої системи знань, вмінь та навичок.  

Формування вмінь: знати визначення і сутність понять „реклама” і „інформація”, основні 

аспекти використання існуючих знакових систем у створенні іміджу послуг і організацій у 



туризмі; закономірності формування і трансформації реклами, способи корекції та управління 

інформацією; уміти розробити фірмовий стиль організації туристичної сфери. 

Форми контролю: залік 

 

Назва дисципліни: Географія туризму України 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: мета дисципліни „Географія туризму України” - навчити майбутніх спеціалістів 

оцінювати туристичну діяльність крізь призму простору та на основі цього оптимізовувати 

територіальну організацію сфери туризму. Завданнями навчального курсу є: формування у 

студентів чіткого розуміння об'єкту, предмету та завдань курсу як наукового напрямку в 

сучасних умовах; вивчення методики оцінки туристичного комплексу країни та її регіонів та 

вміння; показати територіальну диференціацію та поєднання туристичних ресурсів у 

туристичних регіонах країни; прогнозувати розвиток туристичної галузі на території країни на 

основі здобутих знань; аналіз сучасного стану туризму на території країни; розкриття значення 

розвитку туристичної інфраструктури для функціонування туристичної діяльності. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Туристична статистика 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр 

Анотація: оволодіння знаннями про основні положення, поняття та дефініції, що 

розкривають відомості з питань туристичної статистики найбільш комплексно, у 

структурованому вигляді, що значною мірою сприятиме максимальному процесу вивчення 

дисципліни. Завдання навчальної дисципліни ознайомити з сучасними формами ведення 

туристичної статистики у світі та в Україні. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію дані 

про туризм. Важливу роль при цьому відіграє розв’язання задач. Студент повинен знати: 

можливості статистичних методів спостереження; зведення та групування статистичних даних; 

економічну сутність статистичних показників; методи аналізу конкретних явищ і процесів 

суспільного життя. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Стандартизація, сертифікація туристичних послуг 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр 

Анотація: оволодіння знаннями про основні положення, поняття та дефініції, що 

розкривають відомості з питань туристичної статистики найбільш комплексно, у 

структурованому вигляді, що значною мірою сприятиме максимальному процесу вивчення 

дисципліни. Завдання навчальної дисципліни ознайомити з сучасними формами ведення 

туристичної статистики у світі та в Україні. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію дані 

про туризм. Важливу роль при цьому відіграє розв’язання задач. Студент повинен знати: 

можливості статистичних методів спостереження; зведення та групування статистичних даних; 

економічну сутність статистичних показників; методи аналізу конкретних явищ і процесів 

суспільного життя. 

Форма контролю: залік 

 

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Бакалавр з фаху „Туризм” може займати первинні посади відповідно до професійних 

назв робіт, а також посади заступників (після набуття досвіду роботи на первинних посадах) у 

тих видах діяльності, які зазначено нижче. Назви інших первинних посад визначаються у 

варіативних компонентах згідно з галузевими нормативними документами або штатними 

розкладами підприємств галузі з урахуванням принципів формування назв посад, викладених у 



нормативних документах сфери праці. Професійна діяльність бакалавра з фаху „Туризм” на 

первинних посадах полягає у: виробництві та наданні туристських послуг; 

- розробці та реалізації турпродукту; 

- консультуванні з питань, пов’язаних з різними аспектами туристської діяльності 

- забезпеченні потреб туристів у якісній рекреації та відпочинку; 

- сприянні міжкультурному обміну; 

- ствердженні через інтерсуб’єктивне спілкування загальнолюдських цінностей: життя, 

здоров’я, поваги; 

- збереженні природного та культурного середовища; прийнятті тактичних рішень в 

межах своєї компетенції. 

Основні напрями професійної діяльності – виробнича, сервісна, організаційна, 

інформаційна, аналітична. Бакалавр з фаху „Туризм” за умов набуття відповідного досвіду 

може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: економічна, 

управлінська, обліково-контрольна, культурологічна. 

 

11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

 

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТУРИЗМ (АВТОТУРИЗМ). Популярний вид відпочинку, подорож з 

використанням автомобільного транспорту по основній частині маршруту Подорожуючи на 

власному автомобілі або збираючись невеликою групою з декількох автомобілів, туристи 

найчастіше не вдаються до послуг організаторів туризму. 

АКТИВНИЙ ТУРИЗМ. Вид подорожі, пов'язаний з активними способами пересування по 

маршруту і звершений людиною в рекреаційних та спортивних цілях. 

АНАЛІЗ КЛІЄНТІВ (ціннісний) - аналіз, що проводиться для встановлення тих благ, 

вигод, які цінують клієнти, а також для визначення порівняльної оцінки клієнтами різних 

пропозицій конкурентів. 

АМФІТЕАТР – староримська будівля для видовищ (боїв гладіаторів тощо). Амфітеатр – 

велика споруда еліптичної форми з ареною посередині, навколо якої уступами вгору 

розташовані місця для глядачів. Конструктивна основа амфітеатру являє собою складну 

систему арок і стовпів, між якими знаходяться склепінчасті галереї (фойє, приміщення для 

звірів і т. д.) та сходи, відомі амфітеатри в Римі (Колізей), Вероні, Помпеї та ін.  

АРЕНА - майданчик в середній частині давньоримського цирку або амфітеатру, посипаний 

піском (тирсою), щоб ноги бійців не ковзали. На ній відбувалися ігри, бої, вистави, цькування 

звірами засуджених. Іноді цією назвою позначають всю будівлю цирку, амфітеатру.  

АТРІУМ (АТРІЙ) – середня частина давньоіталійського і житлового давньоримського 

будинку. Є закритим внутрішнім двором, куди виходила решта внутрішніх приміщень. 

Первинно в центрі атріуму знаходилося вогнище (дах над ним мав отвір для виходу диму). 

Атріум був центром будинку, де збиралася вся сім'я, де знаходився вівтар домашніх богів, яким 

приносилися жертви. Там же береглися в особливих шафах і воскові маски померлих предків, 

причому розташовувалися вони так, щоб можна було прослідити родовід господаря. А. 

прикрашався більш багато у спроможних людей: оброблявся мармуром, стіни розписувалися 

фресками, в нішах ставилися мармурові статуї, підлога виконувалася мозаїчний. Спеціальні 

коридори сполучали його з перистилем (див.). В епоху пізньої Республіки і Імперії атріум став 

одним з парадних приймальних приміщень римського будинку.  

АДМІНІСТРАТОР ГОТЕЛЮ – особа, яка відповідає за прийом та розміщення гостей, що 

прибули до готелю, та за дотримання ними реєстраційних формальностей. 

АПАРТАМЕНТИ – тип номерів у готелях, що за своїм оформленням наближаються до 

сучасних квартир, включаючи місця для приготування їжі (вартість харчування звичайно не 

включається у вартість номера). 

АПАРТ-ГОТЕЛЬ – готель, що складається з квартир, ціна яких не залежить від кількості 

гостей, що проживають в ньому. Розрахований на самообслуговування, в тому числі на 

самостійне приготування їжі. 

АПГРЕЙД – зміна бронювання з метою надання гостеві номера поліпшеної комфортності 

без підвищення тарифу. 



АРХЕОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ — городища, кургани, залишки стародавніх поселень, 

стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів; могильники, 

культові місця та споруди, мегаліти, наскальні зображення, ділянки історичного культурного 

шару, поля давніх битв, рештки життєдіяльності людини, що містяться під водою. 

БАЛАНС – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображує на певну дату його 

активи, зобов’язання і власний капітал. 

БАЛЬНА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ - тип якісної методики дослідження 

туристичних ресурсів, за яким відбувається порівняльна характеристика їх привабливості на 

певній території. 

БАНКЕТ – урочистий захід, що проводиться у зв’язку з важливим ювілеєм, святом, 

підписанням міжнародної угоди тощо. 

БАР – це заклад ресторанного господарства, в якому алкогольні, безалкогольні, змішані 

напої, страви до них і закупні товари продають через барну стійку. 

БЕЗПЕКА В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ - сукупність факторів, що характеризують соціальний, 

економічний, правовий та інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, 

юридичних осіб та держави в галузі туризму. 

БЕНКЕТНИЙ ЗАЛ – спеціалізоване приміщення для обслуговування святкових заходів, 

урочистостей як офіційних, так і неофіційних. 

БІЗНЕС – справа, заняття, що приносить дохід, підприємницька чи комерційна діяльність. 

БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА — структурований план основних аспектів діяльності 

розвитку підприємства, розроблюваний на основі стратегії підприємства.  

БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ – природоохоронні, науково-дослідні установи 

міжнародного значення, що створюються з метою збереження в природному стані найбільш 

типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, 

вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів. 

БІОТИЧНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ – ресурси живої природи, які можуть бути 

використані у туристичній діяльності (рекреаційні ліси, флора та фауна мисливських 

господарств). 

БОТАНІЧНІ САДИ – науково-дослідні природоохоронні установи, які створюються з 

метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених умовах та 

ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової флори 

шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, 

навчальної і освітньої роботи. 

БРОНЮВАННЯ - створення запису про продаж готельного номера певного типу у певному інтервалі 

дат з певною кількістю проживаючих у номері людей за певним тарифним планом. 

БУДДИЗМ (санскр. buddha dhamma, «Вчення Просвітленого») - релігійно-філософське 

вчення (Дгарма) про духовне пробудження (бодгі), яке виникло близько VI століття до н. е. в 

Давній Індії. Засновником вчення вважається Сіддхартха Гаутама, в подальшому отримав ім'я 

Будда Шак'ямуні. 

Бікліній - обідній зал в римському будинку, в якому лави для лежання є не по трьох, як 

завжди (трикліній), а тільки з двох його боків.  

БУНГАЛО - невеликий туристичний готель, найчастіше на одну сім’ю, переважно в тропічних зонах 

відпочинку. Поширене в молодіжних турцентрах. За класом зручностей бувають дуже різні: від 

простих хатин для мисливців до комфортабельних будинків з дуже великою орендною платою. 

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ – це звітність, яка складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Бухгалтерська звітність 

підприємства включає в себе фінансову, податкову та статистичну звітність. 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства 

зовнішнім та внутрішнім користувачам. 

БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ – це спосіб узагальнення за економічно однорідними 

групами і поточного обліку активів, капіталу, зобов’язань, витрат та доходів підприємства. 



БУФЕТ – це заклад ресторанного господарства з обмеженим асортиментом готових страв і 

напоїв, розміщений у спеціально обладнаному приміщенні або у приміщеннях залізничного, 

авто-, аеровокзалів тощо, де їжу споживають стоячи чи продають на винос. 

БЮДЖЕТ – це план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення 

функцій, які здійснюють органи державної влади України, органи влади Автономної 

Республіки Крим та органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Бюджетна 

система складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Бюджети місцевого 

самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. Місцеві 

бюджети – бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів 

у містах та бюджети місцевого самоврядування. 

ВІДВІДУВАЧ (візитер) - людина, яка приїхала до іншої країни і має будь - яку мету, крім 

заробітку від своєї професійної діяльності. 

ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ (маркетингова служба) - структурний підрозділ організації, що 

здійснює маркетингову діяльність. 

ВЕЛОСИПЕДНИЙ ТУРИЗМ - популярний вид активного відпочинку, що має безліч 

різновидів: від невеликих прогулянок та екскурсій до складних велосипедних подорожей. 

Маршрути велосипедного туризму прокладаються в різній місцевості: по путівцях, по рівнинах 

і через гірські перевали.  

ВОДНИЙ ТУРИЗМ - вид туризму, при якому відпочинок здійснюється на воді з 

використанням байдарок, човнів, катамаранів, теплоходів і інших плавальних засобів. 

ВІЗА ТУРИСТИЧНА - спеціальний дозвіл відповідних органів іноземного уряду на в'їзд, 

виїзд, проживання або проїзд через територію даної держави. 

ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ - це поїздки відвідувачів - резидентів за межі свого звичайного 

середовища, але в межах своєї країни (подорожі в межах України осіб, які постійно проживають 

в Україні). 

ВНУТРІШНІЙ ТУРИСТ - відвідувач - резидент, який здійснює поїздку в межах своєї 

країни, але за межі свого звичайного середовища (особа, яка подорожує в межах України і 

постійно проживає в Україні). 

В'ЇЗНИЙ ТУРИЗМ - подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають на її території, 

та виїзний туризм - подорожі громадян України та осіб, які постійно проживають на території України, 

до іншої країни. 

ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ - подорожі в межах території України громадян України і осіб, які 

постійно проживають на її території. 

ВИЗНАЧНІ МІСЦЯ - топографічно визначені зони або ландшафти, природні, природно-

антропогенні витвори, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, 

естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду. 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТУРУ є основою проведення певної цінової політики на 

ринку туристичних послуг.  

ВНУТРІШНЄ ДОВКІЛЛЯ складають цілі, завдання, технологія та структура організації.  

ВИСТАВКОВІ ЦЕНТРИ – підприємства, основна діяльність яких повязана з організацією та 

проведенням виставок, з наданням послуг у сфері організації та проведення виставок 

(ярмарків). Виставкові центри повинні мати штат кваліфікованих працівників, відповідну 

матеріально-технічну базу (спеціальні виставкові площі та обладнання) та можуть надавати ці 

площі та обладнання для проведення виставок та ярмарків. 

ВИСТАВКИ – заходи, повʼязані з демонстрацією продукції та послуг, просуванням їх на 

внутрішній та зовнішній ринок і вивченням з цією метою кон’юнктури ринку. 

ВІДПОЧИНОК (ДОЗВІЛЛЯ) – це специфічна діяльність людини не спрямована на 

задоволення нагальних потреб; – будь-яка діяльність (або бездіяльність) спрямована на 

відновлення сил людини. 

ВІЛЬНИЙ ЧАС – частина позаробочого часу який використовується для фізичного, 

інтелектуального розвитку й відпочинку. Наявність вільного часу є необхідною умовою 

здійснення рекреаційної діяльності. Вільний час це динамічна категорія, що носить риси певної 

епохи, соціальної групи і змінюється як по обсягу, так і по змісту. 

ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ. Туризм всередині країни. Особливістю внутрішнього туризму є 



тимчасовий виїзд громадян конкретної країни з постійного місця проживання для відпочинку, 

задоволення пізнавальних інтересів, занять спортом та інших туристичних цілей. Здійснюється 

тільки в межах національних кордонів цієї країни. Використовується для визначення туризму 

резидентів в межах власної країни. У міжнародних розрахунках і статистиці внутрішній туризм 

може відноситися до визначення діяльності і витрати на туризм і нерезидентів в даній країні. 

Внутрішній туризм не є окремою сферу, а пов'язаний з усіма іншими секторами національного 

життя. 

ВІДПОЧИНОК (ДОЗВІЛЛЯ) - реалізація людиною потреб у відновленні та розвитку себе 

як біологічного виду, як соціального організму або необхідності "вбити" вільний час. 

ВІЛЬНИЙ ЧАС - час протягом доби, якогось іншого періоду або життя людини, який не 

пов'язаний із виконанням нею професійних обов'язків і задоволенням фізіологічних потреб. 

ВВП (GDP). Базовим статистичним показником в СНР є валовий внутрішній продукт (ВВП), 

який вимірює реальне виробництво кінцевих товарів і послуг (GDP - gross domestic product). 

ВВП у ринкових цінах визначається з трьох позицій: з боку реального виробництва, з боку 

кінцевого використання ВВП, з боку доходів. 

З боку реального виробництва ВВП розглядається як сума валової доданої вартості, 

виробленої резидентами в усіх секторах економічної діяльності за вилученням їх проміжних 

витрат. 

ВІЗА - спеціальний дозвіл відповідних органів іноземного уряду на в'їзд, виїзд, проживання 

або проїзд через територію цієї держави.  

ГІД - ЕКСКУРСОВОД (гід - провідник, гід - перекладач) - особа, компетенція якої 

підтверджена спеціальним сертифікатом, яка володіє спеціальною інформацією про місцевості 

перебування та об'єкти показу і надає ексурсійно - інформаційні та організаційні послуги й 

кваліфіковану допомогу учасникам тура в рамках договору про надання туристичних послуг. 

ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЙ - розділ соціальної географії, що вивчає розміщення різних релігій і 

релігійних сект залежно від соціально-географічних, етнічних і політичних чинників. 

ГОТЕЛЬНИЙ ЛАНЦЮГ — одна з ланцюгових, франшизних або інших готельних систем, члени якої 

користуються особливими привілеями, особливо в національній системі бронювання. 

ГОЛОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КРАЄЗНАВСТВА - обов'язкове 

використання у викладанні здобутих краєзнавчих знань. 

ГУРТОК — самодіяльна група учнів (студентів), що займаються поглибленим 

вивченням рідного краю. Це основна і найпоширеніша форма туристично-краєзнавчої 

роботи в школі та ВНЗ готельно-туристського профілю. 

ДЕНДРАРІЙ  колекція дерев і чагарників, що культивуються у відкритому ґрунті. 

Насадження дерев формується в стилі ландшафтного парку 

ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК  одна із штучно створених форм заповідних природних 

об’єктів і територій. 

ДЕНЬ ЗАЇЗДУ - дата прибуття туриста на засіб розміщення.  

ДЕНЬ ВІД'ЇЗДУ - дата виїзду туриста із засобу розміщення. 

ДОМОВА КУХНЯ – це заклад ресторанного господарства, призначений для виготовлення 

кулінарної продукції та продажу її домашнім господарствам. Цей заклад приймає від 

споживачів замовлення на кулінарну продукцію, булочні та борошняні кондитерські вироби, 

організовує консультації з питань готування їжі, може організовувати споживання їжі на місці. 

ДЕНДРОЛОГІЧНІ ПАРКИ – науково-дослідні природоохоронні установи, які 

створюються з метою збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних 

видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, культурного, 

рекреаційного та іншого використання. 

ДИТЯЧИМИ ОЗДОРОВЧИМИ ЗАКЛАДАМИ вважають заклади, які створені з метою 

реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок і оздоровлення, зміцнення здоров’я дітей 

шкільного віку. Найбільш масовими є дитячі оздоровчі заклади з денним перебуванням, які 

здебільшого створюються на літній період на базі загальноосвітніх навчальних закладів. Крім 

того, влітку працюють оздоровчі заклади: санаторного типу, заміські, праці та відпочинку, 

відпочинку для старшокласників і учнівської молоді та профільні. 



ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ здійснюється органами законодавчої, 

виконавчої і судової влади, центральним елементом якої є Кабінет Міністрів, а безпосереднім 

органом із питань нагляду за страховою діяльністю - Міністерство фінансів України. 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ОСВІТИ — це сукупність норм, що визначають вимоги до 

відповідного освітнього (кваліфікаційного) рівня. У відповідності до державного стандарту 

навчання студентів ведеться за навчальним планом, що складається на підставі типового 

навчального плану, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

ДЕРЖАВНЕ КРАЄЗНАВСТВО - це комплексні наукові краєзнавчі дослідження 

територій країни державними науковими установами (музеями, науково-дослідними 

закладами, державними органами влади тощо). 

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ  – норми, які регулюють стиль роботи, манеру поведінки, спілкування 

при вирішенні ділових проблем. 

ДІЛОВИЙ ЛИСТ  – документ, який використовується для зв’язку, передавання інформації 

на відстані між кореспондентами (юридичними або фізичними особами). 

ДІЛОВИЙ ПРИЙОМ  – зібрання запрошених гостей на честь завершення переговорів, 

підписання контракту, запрошених гостей, ювілею і презентації фірми та ін. 

ДІЛОВИЙ ПРОТОКОЛ – регламентований порядок зустрічей і проводів делегацій, 

проведення бесід, переговорів і прийомів, ведення ділового листування, підписання договорів, 

угод та ін. 

ДІЛОВОДСТВО  – сукупність операцій щодо створення, приймання, реєстрації, візування, 

підписання, затвердження, розмноження, передавання, відправлення, контролю, зберігання і 

знищення службової кореспонденції. 

ДОГОВІР — домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав та обов'язків. 

ДОХІД — це виручка від реалізації продукції, робіт, послуг без вирахування наданих 

знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, 

акцизного збору тощо).  

ЕКОНОМІКА — народне господарство країни або його галузь; терміном «економіка» 

визначають науки, які вивчають специфіку виробничих процесів у певній галузі або сфері 

суспільного виробництва, наприклад, «економіка промисловості», «економіка 

підприємництва», «економіка праці» тощо.  

 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА — наука про ефективність виробництва, шляхи і методи 

досягнення підприємством найкращих результатів при найменших затратах.  

ЕКСКУРСІЯ - колективне відвідування учнівською та студентською молоддю визначних 

місць з освітньою, навчально-виховною, науковою чи розважальною метою. 

ЕКСПЕДИЦІЯ - подорож, яка проводиться з учнівською та студентською молоддю з метою 

вивчення історії рідного краю, довкілля, явищ соціального життя, світової цивілізації, 

географічних, етнографічних, історичних об'єктів та їх дослідження з використанням технічних 

засобів пересування або без них. 

ЕТИКА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН  – система знань про моральні аспекти ділових відносин.  

ЕТИКЕТ – встановлений порядок і форми обходження при дворах) – це сукупність правил 

поведінки, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків (ставлення до інших, форми 

звертання, манери, стиль одягу тощо). Це складова зовнішньої культури окремої людини і 

суспільства в цілому. Е. є певною формою церемоніалу, це мова символів. 

ЕКСКУРСІЯ — форма туристично-краєзнавчої роботи, перед якою ставиться мета 

закріпити теоретичні знання. Екскурсії охоплюють усіх бажаючих, їх проводять протягом 

всього року. 

ЕКСПЕДИЦІЇ - найскладніша форма туристично-краєзнавчої роботи, що передбачає 

проведення певних наукових досліджень. У краєзнавчих експедиціях беруть участь безліч 

людей. 

ЕСТАФЕТА - це така форма дитячого туризму, яка передбачає вивчення певного району, 

області, краю чи всієї країни не однією групою, а кількома, які на певних відрізках маршруту 

змінюють одна одну. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


ЗАКАЗНИКИ – природні території (акваторії) з метою збереження і відтворення природних 

комплексів чи їх окремих компонентів. 

ЗАКЛАД РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА – організаційно-структурна одиниця у 

сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і 

(або) доготовлює, продає і організує споживання продукції власного виробництва і 

купувальних товарів, може організовувати дозвілля споживачів. 

ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА – лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні ландшафти, 

що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне значення, створюються з метою 

збереження їх у природному стані. 

ЗАСІБ РОЗМІЩЕННЯ – будь-який об’єкт, який регулярно або час від часу надає послуги 

з розміщення для ночівлі. 

ЗООЛОГІЧНІ ПАРКИ – природоохоронні, культурно-освітні установи. Які створюються з 

метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, створення експозицій рідкісних, 

екзотичних та місцевих видів тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і 

розробки наукових основ її розведення у неволі. 

ЗАКАЗНИК  територія, яка виділяється з метою збереження, відтворення та відновлення 

окремих або декількох природних компонентів. Оголошується перш за все на території з 

червонокнижними видами рослин або тварин. 

ЗАКОНОДАВСТВО ПРИРОДООХОРОННЕ  встановлення юридичних норм і правил, а 

також введення відповідальності за їх порушення в області охорони природи. 

ЗАПОВІДНИК ДЕРЖАВНИЙ  утворюється з метою збереження в природному стані 

унікальних або типових для даної ландшафтної зони природних комплексів. Територія 

заповідника вилучається з господарського використання. 

ЗАПОВІДНИК БІОСФЕРНИЙ  охоронна територія, на якій ведуться постійні 

спостереження (моніторинг) за антропогенними змінами природного середовища. 

ЗАСОБИ ТУРИЗМУ — один із провідних аспектів аксіологічного організованого 

простору, основна функція якого — впливати на розвиток особистості для розширення 

доступності соціокультурної сфери та об'єктів природного і культурного надбання.  

ЗАМКИ І МОНАСТИРІ — це найбільші за розмірами історичні споруди в забудові 

населених пунктів. 

ЗАРУБІЖНИЙ (ВИЇЗНИЙ) ТУРИЗМ - це поїздки осіб - резидентів країни (регіону), які 

здійснюють перебування в місцях, що знаходяться за межами їхньої країни. 

ЗАСОБИ РЕКЛАМИ - переважно це засоби масової інформації (телебачення, преса, радіо) 

та інші засоби, які розглядаються спеціалістами як носії, що доносять рекламу до аудиторії, 

зібраної завдяки основному (нерекламному) матеріалу. 

ІНВЕСТИЦІЇ — це витрати грошових коштів, частина доходу, яка використовується не на 

поточне споживання, а на відтворення всього суспільного й індивідуального капіталу, кінцевою 

метою яких є отримання більш високих доходів і соціального ефекту в майбутньому. 

ІНВЕСТУВАННЯ, АБО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, — виробництво і нагромадження 

засобів виробництва та фінансів для забезпечення руху, відтворення капіталу. Інвестиційна 

сфера охоплює сукупність галузей суспільного господарства, в яких відбувається накопичення 

засобів виробництва і фінансових ресурсів, що забезпечують відтворення капіталу. 

ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ - різновидність організаційно-управлінських інновацій, що 

складаються з цілеспрямованих змін, які виробляються на різних рівнях індустрії туризму: в 

правовому забезпеченні, в способах організації і управління різних видів туристської 

діяльності, в створенні туристського продукту і товарів для подорожей, в інформаційно-

рекламному забезпеченні туристського попиту, а також у внутрішньофірмовому менеджменті і 

в процесі роботи з персоналом туристських фірм. І. в т. в умовах ринкової економіки набувають 

більш динамічного розвитку і широке розповсюдження, ніж інновації в суспільстві і культурі в 

цілому. 

ІМПОРТ – це купівля та вивезення товару з-за кордону. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Основу інформаційного забезпечення статистичного 

дослідження становлять дані статистичної звітності, які містяться у первісних документах 

статистичної звітності, регіональних статистичних бюлетенях і статистичних щорічниках 



Держкомстату України, офіційних матеріалах Міністерства економіки України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства праці та соціального захисту України, Національного банку України, 

Державного митного комітету України, Міждержавного статистичного комітету СНД, 

Українсько-Європейського центру з питань законодавства тощо. 

КАЛЬДАРІЙ – в римських термах – гарячий зал з нагрітою водою. В деяких випадках 

служив і котельнею.  

КАПІТАЛ - сукупність матеріальних та грошових коштів, а також інтелектуальних 

здобутків, використовуваних у процесі виробництва та інших сферах діяльності з метою 

отримання прибутку. У більш вузькому значенні - активи фірми (підприємства) за мінусом її 

зобов'язань (заборгованості).  

КАРТИ ТУРИСТИЧНІ — це карти, призначені для забезпечення потреб туристично-

екскурсійної справи, один із видів карт тематичних. 

КАТАГОГІЇ  приватні двори-приміщення для прийому на нічліг у Давній Греції.  

КАТАКОМБИ – система підземних приміщень, як правило, антропогенного походження; у 

давнину використовувались для відправлення культу та поховань (у Давньому Римі, Єрусалимі, 

Керчі, ближні та дальні печери Києво-Печерської Лаври в Києві та ін.); деякі катакомби 

використовувались як сховища в період національно-визвольної боротьби; у наш час є 

об’єктами показу в пізнавальному туризмі; найдовші в світі катакомби розташовані на околиці 

Одеси (2.5 тис. км), Риму (800 км), Парижу (300 км); катакомби – особливий вид рекреаційних 

ресурсів.   

КАТОЛИЦТВО, КАТОЛИЦИЗМ (лат. catholicismus) - найпоширеніший із напрямів 

християнства (близько 1 мільярда 196 мільйонів вірних у 2012 р.), який отримав свою назву від 

одного з атрибутів світової спільноти віруючих у Христа - її «кафолічність» (соборність).  

КАФЕ; КАВ'ЯРНЯ – різновид ресторану з обмеженим асортиментом страв складного 

приготування, широким асортиментом страв нескладного приготування,  вино-горілчаних 

напоїв, булочних, кондитерських виробів і закупних товарів. 

КЕМПІНГ (Camping) - табір для туристів, які подорожують наземними видами транспорту 

(автомобіль, велосипед, тощо), обладнаний наметами або іншими легкими спорудженнями типу 

"бунгало", автомобільною (велосипедною) стоянкою, системами водопостачання, каналізації та 

пристосуваннями для приготування їжі. 

КЕРІВНИК ТУРИСТСЬКОЇ ГРУПИ - особа, що є представником суб'єкта туристичної 

діяльності і виступає від його імені, супроводжує туристів, забезпечує виконання умов 

договору про надання туристичних послуг, володіє фаховими знаннями про країн (місцевість) 

перебування, і, як правило, мовою країни перебування або загальнозрозумілою там мовою. 

КІНЕЦЬ МАРШРУТУ - місце і час надання туристу останньої туристичної послуги на 

маршруті, зазначеної в договорі туристського обслуговування. 

КІЛЬКІСТЬ ПРИЇЗДІВ (ВИЇЗДІВ) – число зареєстрованих туристів, прибулих в ту або 

іншу країну (вибулих з неї) за певний період часу, звичайно календарний рік. 

КЛАСИФІКАТОРИ. Для зручності сприйняття статистичної інформації людиною в процесі 

впровадження ефективних інформаційних технологій створюються спеціальні формалізовані засоби 

опису інформації - класифікатори. Класифікатори техніко-економічної інформації входять до 

Єдиної системи класифікації і кодування (ЄСКК). 

Класифікатори є систематизованим відображенням об'єктів статистики з допомогою 

кодового позначення. Код як засіб системної ідентифікації складається із сукупності знаків, які 

відображають класифікаційні групування і об'єкти класифікації. 

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ – розподіл готелів за розрядами залежно від розміру та виду 

житлових і службових приміщень, обладнання підприємства, рівня комфортності номерів і 

громадських приміщень, послуг що надаються та інших чинників. 

КЛУБ - найвища форма організації туристично-краєзнавчої роботи. Він об'єднує різні 

секції і гуртки. Членами клубу можуть бути 60 і більше учнів (студентів). 

КОМІСІЙНІ — сума грошей, що виражається у відсотках від продажної ціни, яку пропонують 

власники туроператорських, транспортних та ін. компаній турагентам за продаж їхніх послуг. 

КОМПЛЕКСИ (АНСАМБЛІ) — топографічно визначені сукупності окремих або 

поєднаних між собою споруд різного призначення, що відзначаються своєю архітектурою та 



органічним зв'язком з ландшафтами. 

КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - стандартний набір туристичних послуг, що 

зазвичай включає в себе зустріч і проводи, розміщення в готелі, харчування та екскурсійне 

обслуговування. 

КРАЄЗНАВЧИЙ ПРИНЦИП передбачає систематичне встановлення зв'язків між 

вивченням географії і тими знаннями, які здобувають туристи у результаті безпосереднього 

дослідження краю.  

КРЕДИТ — позика на певний строк у грошовій або товарній формі на умовах повернення і 

сплати відсотка за користування. Існують три форми кредиту — банківський, державний, 

комерційний. Банківський кредит надається банками у грошовій формі підприємствам і 

організаціям, населенню (переважно індивідуальним підприємцям), державі. Особливою 

формою є державний кредит, коли позичальником виступає держава чи місцеві органи влади, а 

кредит полягає у випуску державних цінних паперів (облігацій) і використовується для 

покриття частки державних видатків. Комерційний кредит надається одним підприємством 

іншому у вигляді продажу товарів з відстрочкою платежу; він обслуговує лише обіг товарів і 

оформлюється векселем.  

КРОС-ПОХІД - довга дистанція, яка імітує похідні умови. Команда повинна пройти 

певний, позначений на карті (схемі) маршрут, насичений технічними етапами. 

КРУЇЗ - морська або річкова туристська подорож, як правило, по замкненому колу на 

одному теплоході за встановленим маршрутом із зупинками в місцях, що викликають певний 

інтерес у туристів або у відправних пунктах екскурсій. 

КУЛЬТ КАРГО - група релігійних рухів в Меланезії. 

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ – це сума набутих людиною знань, вмінь та навичок 

спілкування, які створені, прийняті та реалізуються в конкретному суспільстві на певному етапі 

його розвитку. 

КУЛЬТУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ (A culture of service) - організаційна культура, яка 

підтримує систему обслуговування клієнта через політику фірми, циркуляри, заохочення та 

інші дії організації. Сфера послуг – це сукупність галузей і видів діяльності, призначених для 

задоволення духовних і матеріальних потреб населення. 

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ – комплексна узагальнена характеристика управлінської 

праці, що відображає її якісні ознаки і особливості. К. у. містить: сукупність знань, міру 

поглядів, морально-естетичні норми праці, ставлення до праці, навички організації праці, 

уміння володіти собою і розуміти людей, які працюють поряд. 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА — сукупність успадкованих людством від попередніх 

поколінь об'єктів культурної спадщини 

КУРОРТ — це місцевість, яка має природні лікувальні чинники і необхідні умови для їх 

використання із лікувально-профілактичною метою. 

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР - сконцентрована за географічною ознакою 

групу взаємопов'язаних виробників рекреаційних послуг, спеціалізованих фірм у суміжних 

галузях (постачальники товарів, послуг, інформації) та пов'язаних із їх діяльністю 

неприбуткових організацій, які хоч і конкурують між собою, але проводять узгоджену — у т.ч. 

із місцевою владою — спільну діяльність. 

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ – тип оцінки, який враховує 

показник чисельності туристичних ресурсів на певній території. 

КОНФУЦІАНСТВО - китайська етично-філософська школа, основа китайського способу 

життя, принцип організації суспільства, засновником якої був китайський філософ Кунфу-цзи, 

відомий на Заході як Конфуцій, який жив у 551-479 роках до н. е. 

ЛИСТ ПОСЕЛЕННЯ – список, де вказуються номери кімнат розселення гостей. Цей 

документ необхідний для контролю завантаженості номерного фонду і обліку платежів 

ЛАНДШАФТНІ ОБ'ЄКТИ — природні території, які мають історичну цінність 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ - це встановлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік 

організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при 

провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. 



ЛІЦЕНЗІЯ - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження 

зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови 

виконання ліцензійних умов. 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів 

ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням 

ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, 

а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування. 

МОЛОДІЖНИЙ ТУРИЗМ - це поїздки та подорожі, а також супутні розважальні та 

відпочинкові події, що дозволять вам весело, змістовно і цікаво провести час, ознайомитися з 

життям, історією та культурою України та інших країн Світу. 

МІСЦЕ ПРОДАЖУ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ - країна, в якій зареєстровано 

відповідний суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт. 

МЕТОД НАУКИ — це спосіб чи засіб досягнення будь-якої дослідницької мети, шлях до 

пізнання чи вирішення якогось конкретного завдання. 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ — це сукупність спеціально підібраних методів з метою 

практичного чи теоретичного пізнання дійсності. 

МЕТОДОЛОГІЯ КРАЄЗНАВСТВА — це сукупність найбільш істотних елементів теорії, 

викладених у конструктивній, прийнятній для практики формі. Це узагальнена система методів 

пізнання об'єктивної дійсності. 

МАРШРУТ ЕКСКУРСІЇ являє собою найбільш зручний шлях проходження екскурсійної 

групи, автобусної або пішохідної. Маршрут будується залежно від найбільш правильної для 

даної екскурсії послідовності огляду об'єктів, теми екскурсії, місця розташування об'єктів, 

наявності площадок для розташування групи, необхідності забезпечити безпеку екскурсантів. 

Одне із завдань маршруту - сприяти найбільш повному розкриттю теми. 

МЕТА ЕКСКУРСІЇ - це те, заради чого показуються екскурсантам пам’ятники історії і 

культури й інші об'єкти, це орієнтир для розповіді екскурсовода із теми. 

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА. При відборі об'єкта враховується відстань до 

пам'ятника, зручність під'їзду до нього, придатність дороги для автотранспорту, можливість 

підвозу до об'єкта екскурсантів, природне довкілля, що оточує даний об'єкт, наявність місця, 

придатного для розташування екскурсійної групи із метою спостереження об'єкта. 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН (таrketing рlаn): визначення об'єму продажів та каналів 

їхнього збуту; вироблення стратегії ціни, що базується на методах затрат (повних, середніх, 

граничних, стандартних, прямих); підбір рекламних зусиль; визначення методів контролю 

ситуації на ринку; передбачення чинників ризику, що враховують виробничі порушення, 

пов'язані із постачанням сировини чи комплектуючих; комерційні ризики, зумовлені 

реалізацією продукції на ринку; фінансові ризики, що викликані інфляцією та коливанням 

курсів валют; ризики, що пов'язані із нещасними випадками. 

МАРШРУТИЗАЦІЯ — розробка і впровадження нового туристичного маршруту, що є 

складовою туристичного продукту, туру — є однією із важливих функціональних складових 

туроперейтингової діяльності. 

МОТИВАЦІЯ - це процес спонукання себе та інших до діяльності із метою досягнення 

цілей підприємства. Організувавши працю, треба належним чином її стимулювати, враховувати 

всебічні потреби людей. 

МУЛЬТИПРОЕКТ — комплексний проект, що складається із ряду монопроектів і 

потребує застосування багатопроектного управління; 

НЕОРГАНІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ - самодіяльні поїздки туристів, як правило, організовані 

самими туристами без допомоги туристичного збутового апарату; оплата послуг зазвичай 

проводиться в міру користування ними. 

НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ – природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, 

науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, 

відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу 

природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. 

НОЧІВЛЯ – одна доба, проведена одним туристом в даній країні (місці призначення). 



НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ – це систематичні роботи, що базуються на існуючих 

знаннях, отриманих у результаті досліджень і чи практичного досвіду, та направлені на створення 

нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть 

бути також спрямовані на значне вдосконалення об’єктів, що вже існують 
НАВЧАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ проводиться для слухачів курсів із підготовки нових 

екскурсоводів, на семінарах для методистів екскурсійних установ і музеїв, а також є однієї із 

форм організації занять методичної секції екскурсоводів. 

НЕЗВИЧАЙНІСТЬ (ЕКЗОТИЧНІСТЬ) ОБ'ЄКТА. Мається на увазі особливості пам'ятки 

історії й культури, будинки, споруди, історичного місця. Незвичайність може бути 

архітектурною, пов'язаною із особливостями конструкції будинку, споруди.  

НАКАЗ — офіційне розпорядження владних органів. Альтернатива тут виключається, 

оскільки наказ не обговорюють, а виконують. І якщо наказ не виконаний - це, як правило, тягне 

негативні наслідки. 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ — нестандартне мислення, рішучість і наполегливість у досягненні 

мети, ініціативність, уміння виконувати зобов'язання й обіцянки, високий рівень ерудиції, 

твердість характеру, справедливість, тактовність, охайність і акуратність, уміння розташувати 

до себе, почуття гумору й гарне здоров'я 

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА — специфічне поєднання цінностей, відносин, норм, 

звичок, традицій, форм поведінки і ритуалів, які існують в організації. 

ОСОБИСТИЙ ВІЛЬНИЙ ЧАС знаходиться у розпорядженні людини, однак він 

пов'язаний із вільним часом соціальної групи і напрями його освоєння залежать як від 

належності особи до даної соціальної групи, так і від рівня соціалізації, розвитку особистості, 

від її соціально-психологічних особливостей. 

ОГЛЯД — це поверхневе, найчастіше безпланове знайомство із пам'ятними місцями. Будь-

яка людина може без сторонньої допомоги оглядати зовнішній вигляд житлового будинку або 

вулицю, пам'ятник на міській площі, ознайомити із експозицією музею або творами живопису 

на виставці. 

ОБ'ЄКТОМ ПЛАНУВАННЯ може виступати будь-яка організаційна система, що є 

відкрита для взаємодії із навколишнім середовищем. 

ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН (ореrating рlаn): при створенні абсолютно нового підприємства 

необхідно охарактеризувати правове забезпечення проекту (відомості про реєстрацію, 

документи для заснування; форму власності, законодавчі обмеження, захист патентів та ін.). 

Якщо підприємство розширюється, то оперативний план починається відразу із виробничого 

розділу, де відображається цілий виробничий процес від купівлі нового обладнання чи 

приміщення до встановлення нового технологічного циклу. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА - це 

впорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які перебувають між собою у сталих 

відносинах, що забезпечує їх функціонування і розвиток як єдиного цілого. 

ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ - це предмет у широкому розумінні, на який спрямоване 

страхування. За законодавством України - майно, відповідальність, життя і здоров'я. 

Законодавства інших країн можуть передбачати іншу класифікацію об'єктів страхування. 

ОБОВ'ЯЗКОВЕ - це страхування, передбачене законом.  

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ - це галузь страхування, за допомогою якої здійснюється 

страховий захист сімейних доходів громадян або зміцнення досягнутого ними сімейного 

добробуту. 

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ – це система виробничих, транспортних, 

торговельних, сервісних підприємств і засобів розміщення, призначена для задоволення попиту 

на туристичні товари та послуги.  

ОПЛАТА ПО ФАКТУ НАДАННЯ ПОСЛУГ - порядок оплати, при якому туроператор 

протягом певного терміну після підтвердження засобом розміщення факту надання послуг у 

повному обсязі оплачує дані послуг. При цьому факт надання послуг підтверджується 

пред'явленням засобом розміщення туроператору рахунку, туристського ваучера та інших 

документів, визначених договором. 



ОЦІНКА – це спосіб вартісної сумірності активів, зобов’язань, капіталу, витрат і доходів 

підприємств; оцінка повинна відображати фактичні витрати живої та уречевленої праці. 

ОБ'ЄКТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ — місце, споруда (витвір),комплекс (ансамбль), 

їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні 

або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу 

цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, 

мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність. 

ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ — історичні центри, вулиці, 

квартали, площі, архітектурні ансамблі, залишки давнього планування та забудови, окремі 

архітектурні споруди, а також пов'язані з ними твори монументального, декоративного та 

образотворчого мистецтва. 

ОБ'ЄКТИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА — твори образотворчого мистецтва, 

як самостійні (окремі), так і ті, що пов’язані з архітектурними, археологічними чи іншими 

пам'ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями). 

ОБ'ЄКТИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА — поєднання паркового будівництва з 

природними або створеними людиною ландшафтами. 

ОСНОВНА МЕТА І ЗМІСТ ТУРИСТИЧНИХ КАРТ — ознайомлення туристів-

краєзнавців з місцевістю, регіоном, країною, районом майбутньої подорожі. 

ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА є всебічне вивчення 

рідного краю, збирання та узагальнення краєзнавчого матеріалу.  

ОСНОВНИМ ОБ'ЄКТОМ ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА виступає, у широкому 

розумінні, рекреаційно-туристичний потенціал території, а у вузькодисциплінарному вимірі — 

рекреаційно-туристичний комплекс (РТК) рідного краю 

ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ — комплекс заходів з обліку (виявлення, 

наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), захисту, збереження, належного 

утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації 

об'єктів культурної спадщини. 

ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ – процедура визначення якостей певного 

рекреаційного об¢єкту відповідно до способу його використання для задоволення потреб 

суспільства, галузі, закладу або рекреанта. 

ОРГАН ЛІЦЕНЗУВАННЯ - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів 

України, або спеціально уповноважений виконавчий орган для ліцензування певних видів 

господарської діяльності. 

ПОХІД - подорож організованої групи учнівської та студентської молоді з використанням активних 

форм пересування за визначеним маршрутом, під час проходження якого можливе подолання природних 

перешкод: перевалів, порогів, печер тощо різних категорій та ступенів складності. 

ПАНСІОН – підприємство розміщення. Проживання в пансіоні коштує набагато дешевше, 

ніж у звичайних готелях. Він не підпадає під категорії зірковості, оскільки як вільна форма не 

повинен відповідати стандартам. Найчастіше належить одній родині, яка обслуговує 

постояльців. У вартість проживання входить тільки домашній сніданок. Традиційний пансіон 

має невелику кількість кімнат. 

ПОДОРОЖІ (туристські подорожі можуть не передбачати тривалих піших переходів на 

місцевості; лише цим, на нашу думку, вони відрізняються від туристських походів) та походи є 

тривалішою за часом і складнішою формою туристсько-краєзнавчої роботи порівняно з 

прогулянками та екскурсіями. Тривалість їх коливається від 1 до 30 днів. 

ПОХІДНІ ФОРМИ: прогулянки, екскурсії, одноденні та багатоденні походи, подорожі 

на різних видах транспорту, експедиції, туристські зльоти тощо. 

ПЛАНУВАННЯ — це сукупність знань про закономірності розвитку різних господарських 

систем у майбутньому. 

ПЛАНУВАННЯ ПОТРЕБИ У ПЕРСОНАЛІ — це процес визначення потреб туристичної 

фірми у кадрах. 

ПОБУТОВИЙ КОМФОРТ передбачає створення нормальних умов для перебування гостя 

(оптимальна температура, вологість повітря, зручність меблів тощо) і звичайно, формуючи 



турпродукт, туроператор повинен переконатися, що під час обслуговування туриста на 

маршруті виконавці послуг дотримуються вищезазначених вимог. 

ПРИРОДНІ ЛІКУВАЛЬНІ ГРЯЗІ – різні за генезисом утворення (переважно відклади 

боліт, озер, лиманів та морських заток), які складаються з води, мінеральних та органічних 

речовин і являють собою однорідну тонкодисперсну пластичну масу з певними тепловими та 

іншими фізико-хімічними властивостями. 

ПРИРОДНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ – природні та природно-технічні геосистеми, 

природні об’єкти явища і процеси, що мають необхідні якісні і кількісні параметри для 

організації рекреаційної діяльності. 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД – включає ділянки гео- та акваторії окремі об'єкти, 

що мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і 

виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного та 

рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу, забезпечення моніторингу 

довкілля. До природно-заповідного фонду України належать: природні території та об'єкти 

(природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні 

ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища) та штучно створені об'єкти 

(ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового 

мистецтва). 

ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ — природоохоронні, науково-дослідні установи 

загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані 

типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю 

їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки 

наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання 

природних ресурсів та екологічної безпеки. 

ПРИЙМАЮЧА СТОРОНА - юридична особа або індивідуальний підприємець, 

контрагент, що приймають туристів, які прибули в країну (місце) тимчасового перебування. 

Зміст обслуговування, що надається приймаючою стороною, визначається ваучером, виданим 

направляючої стороною. 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК – система фінансових взаємовідносин між платником податків і 

бюджетом з податків, зборів та податкових платежів. 

ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА — це сукупність постійних працівників, які отримали 

необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навики роботи.  

ПІДПРИЄМСТВО — організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка 

виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, 

виконанні робіт і наданні послуг.  

ПІДПРИЄМНИЦТВО — самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність 

по виробництву продукції, наданню послуг і заняттю торговельною діяльністю, з метою 

отримання прибутку.  

ПЛАНУВАННЯ — процес установлення цілей підприємства і вибору оптимального шляху 

їх досягнення.  

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ — здатність підприємства виконувати свої коротко- та 

довгострокові боргові зобов'язання за рахунок власних коштів.  

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ — всі затрати підприємства на виробництво і реалізацію 

продукції, виражені в грошовій формі.  

ПОДАТКИ — обов'язкові нормовані платежі до державних або місцевих бюджетів, що їх 

вносять фізичні та юридичні особи.  

ПОПИТ — представлена на ринку потреба в життєвих засобах, що визначається кількістю 

тих чи інших товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за цінами, що склалися на ринку.   

ПРИБУТОК - форма  чистого доходу, визначеного як різниця між валовим доходом ГХ і 

витратами обігу ГХ. 

ПОДІЄВІ РЕСУРСИ - найсуттєвіші прояви соціального та природного руху, знакові події в 

історії певної території, до них належить уся сукупність речових, письмових, образотворчих, 

фонічних та інших пам'яток та матеріалів, в яких так чи інакше відбито минуле.  



ПРИРОДНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ - це природні об’єкти та явища природи, які мають 

комфортні властивості для туристичної діяльності протягом певного часу. 

ПАЛОМНИЦЬКИЙ ТУРИЗМ - це сукупність поїздок представників різних конфесій з 

паломницькими цілями. 

ПОЛІТЕЇЗМ - багатобожжя, віра в багатьох богів/богинь. Властивий усім первісним 

релігіям. Протилежне поняття - монотеїзм. 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ – це наявність у підприємства коштів для погашення ним у 

встановлений термін і в повному обсязі своїх боргових зобов’язань, які випливають із 

кредитних та інших операцій грошового характеру.  

ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ – це кредити банків і фінансових компаній, позики, кредиторська 

заборгованість, лізинг, комерційні папери та ін.  

ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАКУПНИХ ТОВАРІВ – 

операції  з передавання продукції власного виробництва та закупних товарів споживачам за 

компенсацію або безоплатно, як правило, для споживання на місці або подальшого їх 

доготування, а також перепродажу. 

ПРОДУКЦІЯ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА – продукція, яку виробляють заклади 

громадського харчування і продають як кулінарну продукцію, булочні та борошняні 

кондитерські вироби. 

РЕКЛАМНІ ТУРИ (ІНФО-ТУРИ) - безкоштовні або пільгові тури, що призначені для 

ознайомлення з новим туристичним продуктом представників туpaгeнтів, які згодом будуть 

здійснювати продаж даного продукту. 

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ (RECREATION RESOURCES) - це природні та антропогенні 

геосистеми, тіла і явища природи, що мають специфічні властивості та можуть бути 

використані для організації відпочинку та оздоровлення певного контингенту людей у певний 

час або сезон за допомогою існуючих технологій і наявних матеріальних можливостей. 

РЕЛІГІЙНО-ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ - відвідання місць, пов'язаних з історією 

релігій. 

РЕКРЕАЦІЙНА МІСТКІСТЬ - це загальна кількість осіб, які можуть одночасно 

перебувати на даній території, не завдаючи шкоди природному середовищу, або це 

максимальна здатність території приймати рекреаційні навантаження. 

РЕКРЕАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ - це допустима кількість рекреантів на одиницю 

площі, які одночасно можуть перебувати на даній території, після її пристосування до 

рекреаційних потреб, яка не викликає негативних наслідків в природному середовищі. 

Показник рекреаційного навантаження залежить від особливостей ландшафтної будови і 

функціональної спрямованості рекреаційного використання території. 

СТАНДАРТ — основний нормативно-технічний документ, в якому показники якості 

продукції встановлюються, виходячи із новітніх досягнень науки, техніки і попиту споживачів.  

СТАНДАРТИЗАЦІЯ — комплекс норм, правил і вимог до якості продукції.  

СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА — це зібрання обов'язкових правил, що регулюють його 

взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання, а також індивідуальну діяльність.  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ – соціо-економічні умови та 

явища, які впливають на розвиток туристичної діяльносіт регіону та формують туристичні 

потоки у ньому. 

САКРАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТ - природна або природно-антропогенна геосистема, що 

виконує духовну функцію, пов'язану з релігійними запитами людей, наприклад, долина річки 

Ганг в Індії. 

САКРАЛЬНИЙ ТУРИЗМ - різновид туризму, пов'язаний з наданням послуг і 

задоволенням потреб туристів, що прямують до святих місць і релігійних центрів, що 

знаходяться за межами звичайного для них середовища. 

САКРАЛЬНІ ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ – такі сакральні об'єкти, які використовуються у 

релігійному туризмі як туристичні атракції. 

СПОРТИВНА КАРТА - це спеціальна великомасштабна тематична багатокольорова карта 

місцевості, призначена для спортивного орієнтування і виконана в специфічних умовних 

знаках. 



СПОРТИВНЕ ОРІЄНТУВАННЯ - вид спорту, у якому учасники змагань самостійно, 

застосовуючи тільки карту місцевості та компас, долають дистанцію з контрольними пунктами, 

розташованими на місцевості. 

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ - це вид туризму, який має за мету спортивне удосконалення в 

подоланні природних перешкод. Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і 

навичок, фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування людини по 

місцевості.  

СПОРТИВНІ ТУРИСТИЧНІ ПОХОДИ - це групове або командне проходження 

туристичного спортивного маршруту певної протяжності з подоланням природних перешкод 

(перевалів, порогів, печер тощо) різної складності за нормативний час. Походи можуть бути 

організовані з таких видів туризму: пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, 

спелео, вітрильного, автомобільного, мотоциклетного. 

СТАНДАРТ ОБСЛУГОВУВАННЯ - це комплекс обов'язкових для виконання правил 

обслуговування клієнтів, які повинні гарантувати встановлений рівень якості всіх операцій, які 

виконуються. 

СУПУТНІ ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ ТА ТОВАРИ (Concomitant tourist services and 

commodities) - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та 

виробництво яких несуттєво скоротиться без їхньої реалізації туристам. 

СТРАХУВАННЯ В ТУРИЗМІ - це система відносин між страховою компанією і туристом 

по захисту його життя і здоров'я та майнових інтересів при настанні страхових випадків. 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАКЛАД - заклад ГХ будь-якого типу з однорідним асортиментом 

страв, булочних, кондитерських виробів і закупних товарів. 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ – сукупність  операцій, які забезпечують 

виробництво   кулінарної продукції, булочних і борошняних кондитерських виробів та їх 

продаж. 

ТИП ЗАКЛАДУ – категорія закладів ГХ, об'єднаних за характерними ознаками   

асортименту кулінарної продукції, контингентом споживачів та формами організації їх 

обслуговування. 

ТОРГОВЕЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ - приміщення (торговельна зала, банкетна зала, 

коктейль-хол), обладнане меблями для прийому їжі, а також магазин кулінарії, роздавальня. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - організація, створювана на 

основі угоди між юридичними особами та (або) громадянами шляхом об'єднання їхніх внесків 

задля досягнення загальних цілей; таке товариство, статутний фонд якого формується лише за 

рахунок коштів пайовиків, несе відповідальність у межах власного майна, а його учасники - в 

межах їхніх внесків.  

ТОВАРИСТВО З ПОВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - вид господарської організації, 

статутний фонд якої розділений на частини, розмір яких визначається установчими 

документами; учасники такого товариства відповідають за його борги своїми внесками у 

статутний фонд, а за нестачі цих сум - додатково майном, що їм належить, в однаковому для 

всіх учасників розмірі, кратному внеску кожного з них.    

ТУРИСТИЧНА АТРАКТИВНІСТЬ – рівень привабливості території для туризму. 

ТУРИСТИЧНА ІНДУСТРІЯ – це діяльність, спрямована на надання туристичних послуг 

споживачеві з метою оздоровлення, відпочинку, морального збагачення туриста. Це сукупність 

обєктів туристичної діяльності, що забезпечують прийом, обслуговування та перевезення 

туристів. 

ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА – прийоми та засоби, які забезпечують розвиток 

туристичної діяльності. 

ТУРИСТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ – виділення територіальних систем, 

схожих за видовим складом туристичних ресурсів, рівнем соціально-економічного розвитку та 

транспортною доступністю до туристичних атракцій. 

ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - наявність рекреаційних ресурсів, які використовуються 

або можуть бути використані для задоволення потреб постійного і тимчасового населення у 

відпочинку та оздоровленні. 



ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ - сукупність природних чи штучно створених людиною 

об’єктів, що мають комфортні властивості та є придатними для створення туристичного 

продукту. 

ТЕОРІЯ СИСТЕМ (THE SYSTEM THEORY) - концепція, згідно з якою менеджери 

повинні розглядати організацію як відкриту систему взаємопов'язаних частин, що намагається 

досягти різноманітних цілей у зовнішньому змінному середовищі. 

ТИП ЗАКЛАДУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ - категорія закладів громадського 

харчування, об'єднаних за характерними ознаками асортименту кулінарної продукції, 

контингентом споживачів та формами організації їхнього обслуговування. 

ТОВАР - це предмет, що може задовольнити потребу споживача, пропонується на ринку з 

метою привернення уваги, придбання, використання або споживання.  

ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - туроператорська й турагентська діяльність, а також інша 

діяльність з організації подорожей. 

ТУРИСТИЧНА ПОСЛУГА - економічне благо, спожите туристом і виражене в результаті 

виконання відповідним виконавцем договору відшкодованих послуг із перевезення, 

розміщення, харчування, екскурсійного та іншого обслуговування туриста. 

ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, 

який поєднує не менше, ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за 

визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, розміщення та інші, не 

пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, 

відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). 

ТУРИЗМ САМОДІЯЛЬНИЙ - подорожі з використанням активних засобів пересування, 

які організовуються туристами самостійно. 

ТУРИЗМ СОЦІАЛЬНИЙ - подорожі, що фінансуються із коштів, які виділяються 

державою на соціальні потреби. 

ТУРИСТИЧНІ РЕСУРСИ (Tourist resources) - природні, історичні, соціально-культурні 

об'єкти, що включають об'єкти туристичного показу, а також інші об'єкти, здатні задовольнити 

духовні потреби туристів, сприяти відновленню та розвитку їхніх фізичних сил. 

ТОЧКОВІ ОРІЄНТИРИ - об'єкти що зображуються на топографічних картах поза 

масштабними умовними позначеннями, а на місцевості локалізуються у вигляді точки (окремі 

вершини, пункти геодезичної мережі, домінантні споруди, вежі, тощо). 

ТУРИСТИЧНА ПРОГУЛЯНКА - найпростіша короткочасна форма туристичної роботи, 

яка доступна для широких мас (пересування пішки, на лижах, на велосипедах, човнах) з метою 

оздоровлення та загартування організму, яка має елементи техніки туризму (подолання 

нескладних природних перешкод, елементи орієнтування на місцевості, елементи туристичного 

побуту).  

ТУРИСТИЧНИЙ БІВАК - це місце тривалої стоянки туристичної групи з нічлігом. Бівак 

повинен забезпечити повноцінний відпочинок туристів після тяжкого денного переходу та 

повну їх безпеку. 

ТУРИСТИЧНІ ПОХОДИ - організовані групові пересування пішки, на пижах, 

велосипедах, човнах тощо, з метою фізичного вдосконалення, пізнання краю, суспільно-

корисної діяльності. 

ХОСТЕЛ – вид готелю з невеликим набором послуг. 

ЧАРТЕР - договір між власниками транспортного засобу (теплоходу, літаку, автобусу 

тощо) та фрахтователем (наймачем) на оренду всього транспортного засобу або його частини на 

певний рейс або термін. 

ШЕНГЕНСЬКА ВІЗА - єдина віза терміном до трьох місяців, яка надає можливість 

безперешкодно рухатися по території країн Шенгенської групи (Німеччина, Франція, Бельгія, 

Голландія, Люксембург, Іспанія, Португалія, Італія та ін.) протягом терміну дії візи. 

ШВЕДСЬКИЙ СТІЛ - вид самообслуговування в ресторанах, кафе, що вирізняється тим, 

що відвідувачі за єдину усереднену плату отримають будь-яку кількість страв за своїм 

бажанням серед запропонованих, раніше виставлених в залі. 

ШОП-ТУР - туристична поїздка, метою якої є купівля певних видів товарів, які характерні 

для країни перебування. 


