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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Політологія» 

 

І. Основна мета засвоєння курсу полягає в отриманні базових 
теоретичних знань в галузі політичної науки та основних умінь з прикладних 
аспектів політичного процесу та виборчих і політичних технологій . 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 
даного напряму підготовки (спеціальності). 

Дисципліна «Політологія» дозволяє набути студентам додаткових  
світоглядних та політичних знань при опануванні циклів дисциплін 
гуманітарної  підготовки. 

ІІІ. Завдання дисципліни навчити студентів розуміти та аналізувати 
політичні процеси національного і міжнародного рівнів, орієнтуватись в 
основних проблемах політичного життя, вплинути на формування 
загальноєвропейських принципів у політичній культурі слухачів.    

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після 
опанування даної дисципліни 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- Предмет, методи, структуру та функції політології як науки та 

навчальної дисципліни. 
- Сутність, структуру і функції політики, а також її особливості в 

розвитку сучасного українського суспільства. 
- Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації 

суспільства. 
- Сутність політичної влади і її системотворчу роль в політичній 

системі суспільства. 
- Місце та роль держави в політичній системі, її структуру, форми 

правління і державного устрою. 
- Роль і функції політичних партій і партійних систем, становлення 

багатопартійності в Україні, та сутнісні і структурні характеристики 
вітчизняної політичної еліти і політичного лідерства. 

- Внутрішні характеристики та зовнішні прояви виборчих 
процесів, особливості політичних виборів, та виборчих технологій, їх 
значення для формування та наповнення змісту та напрямку політичного 
розвитку.  

- Зміст та особливості політичних трансформацій, зокрема 
процесів модернізації сучасних держав та особливостей виникнення і 
врегулювання внутрішніх та міждержавних політичних та військових 
конфліктів. 

 



Студенти повинні вміти : 
- Користуватись категоріальним апаратом політичної науки, 

застосовувати її методи для пояснення поточних політичних явищ і процесів. 
- Вміти розрізняти сутність, зміст і відповідне спрямування 

конкретних політичних рішень і дій, як з боку влади, так і боку відповідних 
політичних партій чи громадських організацій і груп. 

- Визначати своє місце, роль, інтереси в політичній сфері, свої 
політичні вподобання чи пріоритети, прогнозувати власні політичні дії. 

- Орієнтуватись в сутності ідеологічних засад діючих політичних 
партій і блоків. 

- Відрізняти популістські та реально-політичні завдання виборчих 
технологій, розуміти зміст виборчих систем та особливості їх застосування. 

- Розуміти причини, способи проходження та врегулювання 
внутрішніх та зовнішніх політичних конфліктів. 

- Аналізувати напрямки та зміст міжнародних політичних 
процесів, орієнтуватись у визначенні місця України в сучасних 
модернізаційних і трансформаційних процесах. 
 

Це забезпечить формування у майбутніх фахівців таких компетенцій: 
розуміти місце  політичної науки у житті суспільства та власні політичні 
права і можливості; усвідомлювати об’єм та засоби впливу на політику як 
суспільства у цілому так і окремої людини; визначати власне місце у 
політичних процесах; розуміти загальні основи політичного розвитку нашої 
держави, зміст та напрямки впливу на суспільство політичної системи; 
розуміти виборчі процеси, їх впливи на рівень суспільного життя; володіти 
знаннями про внутрішні рушійні сили політичних конфліктів; орієнтуватись 
у внутрішній та міжнародній політиці.  

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1. Політика як суспільне явище. Політологія  у системі 

суспільних наук. 
Сутність, структура та функції політики, її теоретичні основи та 

особливості політичних процесів. Особливості функціонування політичних 
інститутів. Становлення і теоретичні передумови формування політичної 
науки, її предмет, структура, функції та методологія.  

Тема 2. Політична влада. Держава як базовий інститут політичної 
системи.  

Поняття, структура, сутнісні характеристики політичної влади. Теорії 
влади, особливості здійснення політичної влади в Україні. Державна влада та 
її поділ на законодавчу, виконавчу, судову. Сутність держави. Теорії 
виникнення держави, форми державного устрою, форми державного 
правління.  

 Тема 3. Політичні еліти і лідерство. 
Політична еліта як явище суспільного життя. Теорії політичних еліт. 

Становлення та структурування сучасної політичної еліти в Україні. 



Політичне лідерство: особливості формування та здійснення. Політичний 
вождизм. 

 Тема 4. Політичні партії та партійні системи. Виборчі системи як 
технології формування сучасних представницьких демократій. 

Поняття політичної партії. Кадрові та масові політичні партії. 
Різновиди партійних систем в сучасному світі. Багатопартійна, двопартійна 
та однопартійна системи. Типи виборчих систем. Трансформація 
вітчизняного виборчого законодавства. 

Тема 5. Сутність політичних трансформацій та транзитивних процесів. 
Характеристика сутності поняття “політичний розвиток” та основні 

умови його здійснення. Процес виникнення та зміст політичної модернізації, 
її етапи. Органічна та відображена модернізація. Особливості 
модернізаційних процесів в Україні. 

Тема 6. Політичні конфлікти. 
Поняття політичного конфлікту, теорії політичних конфліктів, 

типологія конфліктів. Етапи виникнення, проходження та способи 
врегулювання політичних конфліктів. Внутрішні та зовнішні конфлікти. 
Політичний конфлікт в Україні. 

Тема 7. Міжнародні відносини та міжнародна політика. 
Основні напрямки та зміст міжнародних політичних процесів, місце України 
в сучасних міждержавних, міжнародних та трансформаційних процесах. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який буде 
забезпечувати викладання курсу 

Кафедра публічного управління та міжнародних відносин. Курс 
викладатиме професор Дмитренко С.П. 

VІІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання 
курсу  

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з 
яких: лекційних – 16 год., практичних – 16 год., індивідуальної роботи – 8 
год. (орієнтовно) 

VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 
1. Бегей І.І. Порадник із політології: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К., 2006. 
2. Білецька І.Б. Політологія: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. – К., 2005. 
3. Браун М. Посібник з аналізу державної політики. – К., 2000. 
4. Політологія для вчителя : [навч. посіб. для студентів педагогічний 

ВНЗ / за заг. ред. : К. О. Ващенка, В. О. Корнієнка]. ― К. : Вид-во ім. 
М.П.Драгоманова, 2011. ― С. 141―160. 

5. Політичний процес в Україні: ключові питання і суперечності. – 
К., 2004. 

6.  Поппер К.Р. Відкрите суспільство та його вороги: В 2-х т. К., 1994. 
7.  Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. К., 2006. 
8. Рудич Ф.М. Політологія. – К.: Либідь, 2002. 



9. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): 
підручник. – К.: Либідь, 2002. 

10. Щедрова Г.П., Барановський Ф.В., Михайлівська О.Г., Новакова 
О.В., Пашина Н.П. Політологія: Навчальний посібник / відп. ред. 
Г.П.Щедрова. – Луганськ: СНУ ім.. В.Даля. – 2005. 
 
  Інформаційні ресурси 

1. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса 
НАН України. URL: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=7. 

2. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». URL: 
http://www.gileya.org.ua/index.php?ng=about. 

3. Міжнародний центр перспективних досліджень. URL: 
http://www.icps.com.ua/publications.html. 

4. Національний інститут стратегічних досліджень при 
Президентові України. URL: http://www.niss.gov.ua/ public/File/ 
2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf. 

5. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. URL: 
http://www.nbuv.gov.ua. 
 VІІІ. Система оцінювання:  

Форма підсумкового контролю успішності навчання  
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється у формі заліку. 

Залік проводиться у усній формі. Перелік  питань, які виносяться на залік 
затверджуються кафедрою. 

  

http://www.ipiend.gov.ua/?mid=7
http://www.gileya.org.ua/index.php?ng=about
http://www.icps.com.ua/publications.html
http://www.niss.gov.ua/ public/File/ 2012_nauk_an_rozrobku/stan_poz_gp_sus.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Український правопис: нова редакція» 

 
I. Основна мета засвоєння курсу: підготовка кваліфікованих фахівців, які 
досконало володіють культурою писемного мовлення: оновленими 
(зміненими) правописними нормами української мови. 
II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 
напряму підготовки (спеціальності) 
Дисципліна «Український правопис: нова редакція» дає змогу студентам 
розвивати базові та професійні правописні компетентності, необхідні для 
майбутньої фахової діяльності та опанування циклу дисциплін професійної 
підготовки. 
III. Завдання дисципліни: 
- ознайомити студентів із лінгвістичними та історико-політичними 

чинниками створення нової редакції українського правопису; 
 забезпечити оволодіння зміненими правописними стандартами, 

практичним використанням їх орфографічних варіантів. 
IY. Основні знання та уміння, яких набуває студент після опанування 
дисципліни 
Основні знання: 
 основні тенденції формування й розвитку правописної системи 

української мови, чинники створення нової редакції українського 
правопису; 

 оновлені стандарти українського правопису, варіативні норми реалізації 
їх в усному та писемному мовленні.  

Основні вміння:  
 - практично використовувати оновлені стандарти українського правопису, 

правописні норми сучасної української літературної мови на різних її 
рівнях; 

 -  послуговуватися варіативними орфографічними нормами в усному та 
писемному мовленні; 

 - здійснювати орфографічний аналіз особливостей різних за стилем та 
жанрами текстів з погляду добору лексичного матеріалу (значення і 
правопис слів), правописного оформлення різних граматичних форм; 

 - пояснювати орфографічне написання слів, повно формулюючи 
відповідні правила. 

Y. Короткий зміст дисципліни 
Тема 1.1 Нова правописна кодифікація мови. Лінгвістичні та історико-
політичні чинники створення нової редакції українського правопису. 
Тема 1.2 Історичні обставини творення і розвитку української літературної 
мови та правопису: від початків формування до ХVІІІ століття. 
Співіснування різних правописних систем на українських землях у ХІХ – на 
поч. ХХ ст. як передумови виникнення правописного плюралізму. 



Тема 1.3 «Український правопис» 1990 року і його вплив на мовно-
правописні суперечки. Правописні дискусії в незалежній Україні. Спроба 
правописної реформи на межі ХХ-ХХІ ст. (1999, 2003). Світовий досвід щодо 
реформування національних правописів. 
Тема 1.4 Правопис частин основи слова. Уживання І, И на початку слова. 
Уживання літери ґ в українських топонімах і прізвищах. 
Тема 1.5 Правопис частин основи слова. Уточнення чергування 
прийменників (префіксів) у та в, уживання в перед абревіатурою, після 
скорочених слів. 
Тема 1.6 Правопис частин основи слова. Нові стандарти спрощення в 
буквосполученнях ; подвоєння букв як наслідок їх збігу. Зміни у правописі 
префіксів (іншомовних) і суфіксів. 
Тема 1.7 Правопис частин основи слова. Зміна правопису складних слів.  
Тема 1.8 Правопис частин основи слова. Правопис складноскорочених слів 
(мішаних та складових абревіатур) й похідних від них. Зміни у правописі 
складних слів з дефісом. Уточнення правопису числівниково-літерних 
найменувань. 
Тема 1.9 Правопис частин основи слова. Зміна правил написання пів з 
іменниками. Варіативне написання невідмінюваного числівника із 
загальними та власними назвами. 
Тема 1.10 Правопис частин основи слова. Нові стандарти уживання великої 
літери. Уживання великої літери в особливому стилістичному вживанні. 
Упорядкування вживання великої літери в релігійних назвах та назвах 
технічних виробів. Зміни в назвах товарних знаків, марок виробів.  
Тема 1.11 Правопис закінчень відмінюваних слів. Зя̓ва варіативних форм 
родового відмінка іменників. Особливості написання окремих дієслівних 
форм. 
Тема 1.12 Правопис слів іншомовного походження. Варіативне передавання 
приголосних звуків і букв на позначення приголосних. Неподвоєні й 
подвоєні букви на позначення приголосних. 
Тема 1.13 Правопис слів іншомовного походження. Нові стандарти в 
передаванні голосних звуків і букв на позначення голосних. Подвоєння букв 
на позначення голосних. Доповнення правила невідмінюваних іменників 
іншомовного походження. 
Тема 1.14 Правопис власних назв. Доповнення у правописному оформленні 
українських і слов'янських прізвищ, імен. Уточнення щодо написання 
слов'янських прізвищ із прикметниковими суфіксами. 
Тема 1.15 Правопис власних назв. Доповнення щодо особливостей 
оформлення складених прізвищ, псевдонімів або прізвищ. Правопис назв 
жителів, префіксальних прикметників, іменників, утворених від географічних 
назв. 
Тема 1.16 Уточнення правил уживання розділових знаків. Кома, двокрапка, 
тире у простому та складному реченні. 



Тема 1.17 Уточнення правил уживання розділових знаків. Оформлення цитат 
та епіграфів. Використання скісної риски, дужок, лапок. Комбіноване 
вживання розділових знаків. 
YI. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу. 
Кафедра культури української мови, професор, кандидат філологічних наук 
Шевчук Світлана Володимирівна. 
YII. Обсяг навчального навантаження та терміни викладання курсу 
На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 
лекційних – 6 годин, практичних – 28 годин, самостійна робота студентів – 
56 годин. 
Дисципліна викладається у 1 семестрі. 
YIII. Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 
1. Український правопис / НАН, Ін-т мовознавства, Ін-т української мови, 
Український мовно-інформаційний фонд. – Київ: Наукова думка, 2019. – 391 
с. 
2. Новий український правопис: коментарі, завдання та вправи. /упоряд.О. Г. 
Куцінко. – Х.: Вид. група «Основа», 2019. – 168 с. 
3. Лобода Т. М. Український правопис. Лекційний курс, система орієнтирів 
для самостійної роботи студентів і контролю. Навчально-методичний 
посібник. – Київ:Вид-во НПУ, 2019. - 201 с. 
IX. Система оцінювання 
Поточний контроль: опитування (усне, писемне), тестування, диктанти, 
виконання  завдань, написання рефератів, створення проєктів. 
Підсумковий контроль: залік 



Анотація дисципліни за вибором студента 
  

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки 
  

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Логіка» 

  
І. Основна мета засвоєння курсу.  
Формування у студентів знань з логіки, засвоєння навиків правильного 

мислення та вміння застосовувати їх у подальшій навчальній, науковій та 
практичній діяльності. 

ІІ. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців 
даної спеціальності. 

Необхідність вивчення студентами, Факультету природничо-
геогрaфічної освіти тa екології, логіки зумовлена тим, що строгий стиль 
мислення, що формується у процесі вивчення логіки, виховує дисципліну 
думки, навички раціональної легітимації соціальної поведінки. Логіка являє 
собою широкий набір евристичних методів, засвоєння яких значно розвиває 
творчі здібності як щодо власне теоретичної, так і щодо суто практичної 
діяльності. Викладання логіки має формувати сучасний стиль мислення, що 
поєднує в собі точність природничо-наукової та образність і метафоричність 
гуманітарної думки. Соціальна комунікативність вимагає високої логічної 
культури, ефективного використання засобів логіки, вміння логічно 
обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати неправильні. 
Отримані знання з логіки можуть бути використані студентами при вивчені 
ними інших дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки.   

ІІІ. Завдання дисципліни. 
Навчити студентів висвітлювати свої міркування та здобутки наук у 

ясній, чіткій та однозначній формі; давати  правильні визначення поняттям та 
термінам; аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи 
висловлювань; логічно обґрунтовувати правильні твердження та 
спростовувати неправильні; професійно застосовувати набутий 
категоріальний апарат. 

ІV. Основні знання та уміння, яких набуває студент після 
опанування даної дисципліни 

Результати навчання: 
 Знати базовий понятійний апарат  логіки;  основні логічні закони; логічні 

операції над поняттями та судженнями, їх правила та можливі помилки 
при цьому; засоби та методи формалізації систем висловлювань живої 
мови та правила оперування з ними. 

 основні види умовиводів; 
 основи логічної теорії доведення та спростування, їх правила та можливі 

помилки.. 
 Вміти давати  правильні визначення поняттям та термінам; 



 аналізувати та формалізувати вербальні висловлювання та системи 
висловлювань. 

 логічно обґрунтовувати правильні твердження та спростовувати 
неправильні; 

 робити безпосередні та опосередковані умовиводи; 
 знаходити логічні помилки у визначеннях, умовиводах та доведеннях. 

Здобуті компетентності: 
 Аналітична та когнітивна (через здатність до комплексного теоретичного 

аналізу систем висловлювань, використання різних логічних прийомів 
при визначенні форми мислення). 

 Комунікативна та аналітична (через здатність до поєднання 
різнопланового логіко-аналітичного інструментарію  до вирішення 
конкретних теоретичних задач). 

 Пізнавальна (поглиблене знання базового понятійного апарату логіки, 
законів логіки, методів формалізації систем висловлювань, логічної теорії 
доведення та спростування); 

 Практична (оволодіння навичками логічного обґрунтовувати правильних 
тверджень та спростовування неправильних, знаходження логічних 
помилок у визначеннях, умовиводах та доведеннях).  

 Соціальна (удосконалення культури логічного мислення, а також 
здатність спілкуватися з експертами з інших галузей). 

ІV. Короткий зміст дисципліни 
Модуль І. Поняття та судження  (2 кредити / 60 годин)  
Тема 1.1. Вступ. Предмет логіки 
Мислення як засіб пізнання. Логіка та філософія. Чуттєві форми 

пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення. Особливості абстрактного 
мислення: узагальненість, опосередкованість, активність відображення, 
нерозривний зв’язок з мовою. Логічні форми мислення: поняття, судження, 
умовивід. Логічна форма як структура думки. Поняття закону правильного 
мислення: необхідний, повторюваний, суттєвий зв’язок між думками. Закони 
та форми мислення як ідеальні об’єкти, їх зв’язок з матеріальними носіями. 
Логіка як філософська наука про закони та форми правильного 
мислення. Класична і некласична логіка.  

Тема 1.2 Логікa і мовa 
Природна та штучна мова. Мова як семіотична система. Семіотичний 

характер логіки. Логічна семіотика: синтаксис, семантика, прагматика. 
Об’єктна мова та метамова. Теорія семантичних категорій. Поняття про мову 
логіки висловлювань. Формалізація вербальних виразів. Логічна форма та 
логічна схема. 

Тема 1.3. Загальна характеристика поняття. Логічні операції з 
поняттями  

Поняття про ознаку предмета думки. Загальні, одиничні, суттєві, 
несуттєві ознаки. Логічні прийоми утворення понять: аналіз, синтез, 
порівняння, абстрагування та узагальнення. Поняття та слово, їх зв’язок та 
відмінність. Зміст та обсяг поняття, закон їх оберненого відношення. 



Обмеження та узагальнення  поняття. Види понять за обсягом та за змістом.  
Порівнянні та непорівнянні, сумісні та несумісні поняття. Об’ємна 
інтерпретація відношень між поняттями: колові схеми Л.Ейлера. Логічні 
відношення між поняттями та онтологічні відношення між предметами. 
Логічна операція визначення поняття (дефініція). Дефінієндум та дефінієнс. 
Види визначення поняття. Правила визначення.  Неявні визначення та 
прийоми, подібні до визначення. Логічна операція поділу поняття. 
Ділене поняття, члени поділу, основа поділу. Види поділу. Правила поділу. 
Дихотомічний поділ. Класифікація. Помилки у визначенні та поділі поняття 
як наслідок порушення відповідних правил. 

Тема 1.4. Категоричне судження. Логічні відношення між 
категоричними судженнями 

Заперечні та стверджувальні, істинні та хибні висловлювання. Судження 
як логічна форма. Відображення зв’язків між предметами, між предметом та 
його ознакою. Судження та речення. Ідеальна форма та матеріальний носій. 
Види простих речень. Терміни судження: суб’єкт та предикат. Логічна 
зв’язка судження. Логічний наголос. Просте та складне судження. Види 
простих суджень. Атрибутивне судження, його структура. Релятивне 
судження, його структура. Судження існування, його структура. Категоричне 
судження: стверджувальне та заперечне. Одиничне, часткове, загальне 
судження. Виділяюче судження. Об’єднана класифікація простих 
категоричних суджень за якістю і кількістю: А (S,Р), Е (S,Р), І (S,Р), О (S,Р). 
Поняття розподіленого та нерозподіленого термінів. Порівнянні та 
непорівнянні судження. Сумісні та несумісні судження. Еквівалентні прості 
судження. Закон тотожності як принцип правильного мислення. Помилки, як 
наслідок порушення закону тотожності. Часткова сумісність простих 
суджень.  “Логічний квадрат” як систематичний огляд відношень між 
простими категоричними судженнями. Відношення протилежності. Закон 
суперечності як принцип правильного мислення. Відношення суперечності 
між простими судженнями. Закон виключеного третього як принцип 
правильного мислення. 

Тема 1.5. Складне судження 
Поняття складного судження. Елементарне (атом) та складне (молекула) 

висловлювання. Пропозиційна змінна. Логічний сполучник, логічна операція, 
символи логічних операцій. Утворення молекулярних висловлювань з 
атомарних. Поняття таблиці (матриці) істинностей, правила їх утворення для 
формули, що складається з “n” атомів. Визначення логічних операцій: 
кон’юнкції, диз’юнкції, сильної диз’юнкції, імплікації, подвійної імплікації, 
заперечення. Антецедент та консеквент імплікації.  Матеріальна імплікація та 
умовне висловлювання. Формалізація вербальних висловлювань: засоби та 
правила. Поняття завжди істинної формули. Відношення еквівалентності між 
складними висловлюваннями. Еквівалентні формули.  Особливості 
імплікації, її визначення через випадок істинності. Відношення логічного 
слідування. Алгоритм виявлення логічного слідування. 

Модуль ІІ. Умовивід (1 кредит / 30 годин)  



Тема 2.1. Дедуктивні умовиводи. Простий категоричний силогізм 
Умовивід як логічна форма, його структура. Поняття вивідного знання. 

Вивід як відношення логічного слідування. Необхідні та ймовірні виводи.  
Дедуктивні виводи: категоричні та виводи логіки  висловлювань. 
Безпосередні та опосередковані  дедуктивні умовиводи. Поняття правильного 
та неправильного умовиводу. Алгоритм перевірки виводу на правильність. 
Обернення (conversio) судження, його правила та виключення. Просте 
обернення та обернення з обмеженням. Перетворення (obversio) судження, 
його правила. Протиставлення предикатові (contrapositio praedicatum), його 
правила та виключення. Безпосередні дедуктивні виводи за “логічним 
квадратом”. Поняття простого категоричного силогізму. Терміни силогізму: 
більший, менший, середній. Визначення силогізму. Аксіома силогізму. 
Силогізм стверджувальний та заперечний. Об’ємна інтерпретація термінів 
силогізму. Загальні правила силогізму стосовно термінів та засновків.  
Фігури та модуси силогізму. Особливі правила фігур категоричного  
силогізму. Помилки в силогізмі, правила силогізму стосовно термінів та 
засновків.  Виключення з правил категоричного силогізму. Силогізм з 
виділяючим судженням. Слабкі модуси силогізму. 

Тема 2.2. Виводи логіки висловлювань. Індуктивний умовивід 
Поняття про виводи логіки висловлювань. Правильні і неправильні 

структури виводів логіки висловлювань. Суто умовні виводи. Умовно-
категоричні виводи. Modus ponens. Modus tollens. Ймовірні модуси умовно-
категоричних виводів. Суто розділові виводи. Modus tollendo ponens.  
Modus ponendo tollens.  Умови їх коректності та їх різновиди. Правильні 
структури виводів як закони логіки і правила виводу. Умовно-розділові 
виводи. Проста конструктивна дилема. Складна конструктивна дилема. 
Проста деструктивна дилема. Складна деструктивна дилема. Скорочені 
силогізми: умовно-категоричні, розділово-категоричні. Емпіричне пізнання 
та узагальнення його результатів. Поняття індуктивного умовиводу. Ознака 
предмета та її повторюваність. Структура індуктивного умовиводу. Повна та 
неповна індукція. Закриті класи предметів. Повна індукція як необхідний 
умовивід.  Неповна індукція як ймовірний умовивід. Популярна та наукова 
індукція. Поняття наукової індукції. Основні властивості причинного зв’язку 
– теоретична основа методів наукової індукції. Методи  наукової індукції. 

Тема 2.3.  Доведення та спростування 
Поняття та структура доведення. Теза доведення, аргументи, 

демонстрація. Дедуктивне доведення як відновлення підстав  для   висновку 
(тези). Основні правила доведення. Введення кон’юнкції та ди’юнкції. 
Усунення кон’юнкції та диз’юнкції. Правила modus ponens та modus tollens. 
Пряме доведення як послідовний ланцюжок виводів. Непряме доведення. 
Поняття антитези доведення.  Апагогічне непряме доведення істинності тези. 
Розділове непряме доведення істинності тези. Поняття  спростування тези та 
його види. Пряме спростування тези. Непряме спростування тези.  Критика 
аргументів. Критика демонстрації. Правила змістовного доведення: стосовно 



тези, стосовно аргументів, стосовно демонстрації. Найбільш поширені 
помилки при цьому. 

V. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати 
викладання курсу. 

Кафедра філософії Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. (вул. Тургенівська 8/14, к. 3-13, тел.: (044) 486-30-78). 

Шушкевич Євгеній Миколайович, к.філос.н., старший викладач. 
VІ. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання 
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VІІ.  Основні інформаційні джерела до вивчення дисципліни 
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бакалаврів). / І.В. Богдановський. – К.: МАУП, 2006. – 24 с. 
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8. Гончарук С. И. Логика. Учебное пособие для студентов и 

аспирантов гуманитарних вузов / С.И. Гончарук. – М.: АПК и ППРО, 
2007. – 220 с. 

9.  Горский Д.П. Краткий словарь по логике / Горский Д.П., Ивин А.А., 
Никифорова А.Л.   – М.: Мысль, 1991. – 344 с. 

10. Гусев Д.А. Краткий курс логики: Искусство правильного мышления. / 
Д.А. Гусев. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. 

11. Ерышев А.А., Лукашевич Н.П., Сластенко Е.Ф. Логика: учеб. пособие. – 
5-е изд., стереотип. / Под ред. Н.П. Лукашевича. – К.: МАУП, 2004. – 216 
с.: ил. – Библиогр. В конце глав. 

12. Жеребкін В.Є. Логіка / В. Є. Жеребкін. – Харків,  1999. – 256 с. 
13. Івін О.А. Логіка / О. А. Івін. –  К.: Артек,  1996. -232 с. 
14. Ішмуратов  А.Т. Вступ до філософської логіки / А.Т. Ішмуратов. – К.: 

Абрис, 1997.  – 350 с. 



15. Ивин А.А. Логика / А.А. Ивин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 320 с. 
16. Ивин А.А. Словарь по логике / А.А. Ивин, А.Л. Никифоров. — М.: 

Туманит, ВЛАДОС, 1997. — 384 с. 
17. Ивлев Ю.В. Учебник логики: [Семестровый курс: Учебник] / Ю.В. Ивлев. 

— М.: Дело, 2003. — 208 с. 
18. Конверський А.Є. Логіка / А.Є. Конверський. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 

272 с. 
19. Конверський А.Є. Логіка традиційна та сучасна: Підручник / 

А.Є. Конверський. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 
університет, 2007. – 440 с. 

20. Мозгова Н. Г. Логіка: Навч. посіб. 2-е вид. / Н. Г. Мозгова. – К.: Каравела, 
2011. – 248 с. 

21. Орендарчук Г. О. Логіка: Навчальний посібник / Г. О. Орендарчук.  – 
Видання друге, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Астон, 2008. – 272 
с. 

22. Переверзев В.Н. Логистика: Справочная книга по логике / В. Н. 
Переверзев. – М.: Мысль, 1995. – 221 с. 

23. Петров Ю.А. Азбука логического мышления / Ю.А. Петров. – М.: Высшая 
школа, 1991. – 272 с. 

24. Сластенко Є. Ф., Ягодзінський С. М. Логіка: Навч. посіб. / Є.Ф. 
Сластенко, С. М. Ягодзінський. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 192 
с. 

25. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / 
М. Г. Тофтул.  – К.: Академія, 2003. – 368 с. 

26. Хоменко І. В. Еристика: мистецтво полеміки: Навч. посіб. / І. В. Хоменко. 
– К.: Юрінком Інтер, 2001 – 192 с. 

27. Хоменко І.В. Логіка: Підручник / І. В. Хоменко. – Абрис, 2004. – 256 с. 
28. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки / І.В. Хоменко, І.А. Алексюк. – 

К.: Золоті Ворота, 1996. – 256 с. 
29. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике. / Б.Л. Яшин. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 224 с.    
30. Ajdukiewicz R. Abriss der Logik / R. Ajdukiewicz. - Berlin: Aufbau-Verlag, 

1958. - 357  s. 
31. Carnap R. Logishe Syntax der Sprache / R. Carnap. – Wien,  1964. – 523 s. 
32. Reichenbach H. Elements of symbolic logic/ H. Reichenbach.  - N. J., 1962. – 

331 s. 
33. Smullyan R. Logical labyrinths / Raymond M. Smullyan. – Wellesley, 

Massachusetts, A.K. Peters, Ltd., 2009. – 328 p. 
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– 245 s. 
35. Wesel H. Logic und philosophie / H. Wesel. - Berlin: Verlag  
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VІІІ. Система оцінювання:  
Поточний контроль: усні опитування на семінарських заняттях; 

розв’язування вправ з логіки; оцінювання індивідуальних навчально-



дослідних завдань студентів; тестовий; перевірка самостійної роботи 
студентів; перевірка конспектів лекцій та семінарських занять; письмові 
модульні контрольні роботи (тести та вправи з логіки).  

Підсумковий контроль: усне опитування та письмові вправи (задачі з 
логіки) з перевірки знань та вмінь з курсу дисципліни. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 

 



 
ДИСЦИПЛІНИ ДРУГОГО ЦИКЛУ 

 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПІЛНИ 
«КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ У ТУРИЗМІ» 

 
І. Основна мета засвоєння курсу: формування   сучасних  знань, нового 

мислення, комплексного  розуміння  проблем  управління  розвитком  туристичного  
підприємства  та  опанування їх  застосування  на  практиці. 

П. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної 
спеціальності. Навчальна дисципліна «Культура управління туризму», використовуючи 
інтеграційнні міжпредметний та внутрішньо-предметний аспекти, сприяє формуванню 
нових систематизованих напрямів управлінської діяльності, які забезпечують якісну 
підготовку менеджерів.  

Ш. Завдання дисципліни: оволодіння студентами  глибоких  теоретичних   знань  
з основ культури  управління; формування практичних умінь для володіння науково 
обґрунтованими методами організації управлінської праці; розвивати у студентів 
комунікативні здібності, інтелектуальний, культурний, етичний, професійний 
саморозвиток  та  самовдосконалення. 

ІV.Основні результати навчання і компетентності:  
№  Результати навчання Компетентності 
1. знати: специфіку філософського 

осмислення   культури  та  її  
складові; основні поняття та 
категорії   культури управління; 
сутність та психологічний зміст 
культури  управління, його 
принципи, елементи та взаємодію 
основних складових; фактори 
формування культури  управління. 
вміти: володіти інструментарієм 
бізнес-адміністрування, комуніка-
ивними здібностями та культурою  
управліня; передбачати та оцінювати  
ринкову кон’юнктуру, працівників; 
володіти технікою мовлення, знати 
мовленнєвий етикет і вміло  його 
використовувати. 

-здатність проектувати організаційну 
структуру, здійснювати розподіл 
повноважень і відповідальності на основі 
їх делегування;  
  -здатність до аналізу і проектування   
міжособистісних, групових і   
організаційних  комунікацій ;  
-володіння сучасними технологіями 
управління персоналом ;  
-здатність організовувати роботу 
виконавців, ухвалювати управлінські  
рішення в організації туристичної  
діяльності; 
-здатність ефективно організувати групову 
роботу на основі знання процесів групової   
динаміки і принципів формування 
команди;    

V. Короткий зміст дисципліни .  
Модуль І.  Теоретико-методологічні засади філософії культури управління 
Тема 1. Філософські  аспекти  культури  управління. Поняття  культури  в  

контексті  філософської  думки. Культура як інформаційно - програмна складова. 
Специфіка філософського осмислення культури: рефлексія, герменевтика, 
компаративістика, структуралізм і лінгвістичний аналіз. Рефлексивна культура як 
системоутворюючий фактор культури професіоналізму. Роль герменевтики  в управлінні  
комунікаційного  процесу. Компаративістика, структуралізм та лінгвістичний  аналіз   в  
системі  культури управління. 

Тема 2. Теоретичні  аспекти  культури  управління  організації. Категорії 
культури. Bизначення поняття "культура управління". Цілі, норми та інструменти 
культури  управління. Функції культури управління: виховна, інформаційна, 
комунікативна та нормативно - регулююча. Фактори  формування  культури  управління. 



Основні складові культури управління: культура працівників управління, культура 
процесу управління, культура умов праці, культура документації.  

Тема 3. Методологічний  аналіз  досліджень  проблем  культури  управління   в  
туризмі. Особливості культури управління. Напрямки  та критерії вивчення  культури  
управління. Методи  дослідження  формування  культури  управління, їх  особливості  та  
взаємозв’язок. Принципи  культури  управління. Реальна та еталонна  культура 
управління. Засоби  організації  культури  управління  на туристичному  підприємстві. 
Гуманізація  та  гуманітаризація в  контексті  культури  управління. 

Модуль 2.  Професійна культура менеджера як складова  культури   
управління 

Тема 1. Наукові  основи  визначення  якостей  менеджера  туризму. Еволюція  
наукового  визначення  вимог  до  менеджера. Вивчення особливостей  якостей   
менеджера. Систематизація  якостей  менеджера. Поведінковий напрям  оцінки    якостей  
менеджера: уміння управляти  собою; наявність  чітких  особистих  цінностей; здатність  
постійного  особистого  саморозвитку; навички  вирішувати  проблеми; здатність до  
творчості,  інновацій, впливати  на  оточуючих, формувати  колектив; уміння  навчати. 

Тема 2. Функції  менеджера, принципи  та  методи  керівництва. Менеджер – 
центральна  фігура  системи  управління  персоналом.  Основні  адміністративні  функції  
менеджера. Процес  реалізації  функцій керівництва: планування; організації; координації; 
мотивації та контролювання. Основні  принципи  керівництва. Сутність  та  класифікація  
методів керівництва.  Вплив  на підлеглих: адміністративний, організаційний, матеріальне  
заохочення, соціальний, моральне  стимулювання, переконання. Комплексне  використання  
методів   керівництва. 



Тема 3.Сутність, зміст та  напрямки  наукової організації  праці  менеджера  
туризму. Поняття і завдання наукової організації праці. Зміст і напрямки наукової 
організації праці  менеджера. Складові основи наукової організації праці.  Особливості  
організації управлінської праці  менеджера. Організаційне оснащення робочих місць. 
Створення автоматизованих робочих місць (АРМ) менеджера. Забезпечення комфортних 
та безпечних умов праці. Планування робочого  часу. Професійна орієнтація та 
професійний добір (відбір) працівників. Розподіл  функцій  між  менеджером  та  
працівниками. Делегування  обов’язків  та  повноважень. Вибір  стиля  керівництва. 

Тема 4. Організація проведення нарад, зборів, ділових переговорів.Технологія 
підготовки проведення нарад і зборів. Класифікація ділових нарад та методика їх 
раціонального проведення. Підготовка і проведення ділових бесід та переговорів. 
Керування  потоком відвідувачів, техніка їх прийому. Стратегія і тактика ведення 
переговорів. Можливості  переговорів  залежно  від  етапу  конфлікту. Загальні 
рекомендації з вирішення конфліктної ситуації на переговорах. Контрзаходи при 
маніпуляціях   на  переговорах. Основи взаємодії керівника й секретаря - референта. 
Перешкоди у спілкуванні. Рівні ділового спілкування. 12 основних правил спілкування зі 
ЗМІ.  Правила конструктивної критики під час мовного спілкування. Етика службового 
спілкування. Вербальні  та  невербальні  засоби  комунікативного  етикету. 

Тема 5. Інформаційне та документаційне забезпечення праці менеджера   
туризму. Підсистема інформаційного забезпечення менеджменту. Класифікація 
інформації. Використання інформації в основних функціях менеджменту. Документація 
управлінської діяльності. Постановка і реструктуризація управлінського обліку в 
організації. Раціоналізація, інтегрування й подальша автоматизація інформаційних 
потоків. Комп'ютерні системи інформаційного менеджменту. Інформаційна безпека 
об'єкта управління. 

Тема 6. Управлінська етика та її складові. Етичні цінності й місія організації. 
Аргументи "за" і "проти" соціальної відповідальності організації. Ділова етика як вид 
професійної етики.  Принципи   ділового  етикету. Мораль, моральні цінності та моральна 
культура. Етичні типи підприємців та їх моральні цінності. Моральний клімат в 
організації. Тімбілдинг. Ораторське мистецтво  у роботі  менеджера  туризму. Моделі 
взаємин начальника і підлеглого. Дія   менеджера в ситуаціях  морального вибору. 
Порядок  проведення  бесіди  з  відвідувачами. Уміння  слухати  та  чути  підлеглих. 
Рішучість, відповідальнсть, харизма  як критерії  успіху. 

Тема 7. Імідж  менеджера  туризму. Природа  іміджу. Складові  елементи   
іміджу  менеджера  туризму. Принципи  формування іміджу  керівника. Етапи  
формування  іміджу.  Авторитет менеджера. Культура спілкування як показник іміджу 
менеджера. Етико - психологічні якості сучасного менеджера. Культура вирішення 
управлінських завдань. Сугестія  іміджу: упевненість та позитивна енергетика. Зовнішній 
вигляд та  манера одягатися. Шаблони  ділового одягу менеджерів. Кольори в одязі. 
Культура поведінки людини її манери. Загальні вимоги ввічливості. Тактовність та 
чуйність. Скромність.  Погляд. Оцінка голосу. Міміка й жести. Перебудова іміджу. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання 
курсу:  кафедра туризму 

VП. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. На 
вивчення дисципліни відводиться: 120 годин ( 4 кредити ЄКТСМ),  з яких: лекційних -24 
години;  практичних -24 години;  самостійної роботи - 72  години;. Дисципліна 
викладається у 8 семестрі. 

VШ. Основні  інформаційні джерела до вивчення дисципліни. 
1.  Балабанова Л. В., Сардак О. В . Організація праці менеджера.-К., 2004 
2. Іванова І. В. Менеджер - професійний керівник. - К., 2001. 
3.  Кіптенко В.К. Менеджмент  туризму: підручник. – К., 2010. – 502с. 
4. Скібіцька, Л. І.  Організація праці менеджера. – К., 2010. - 360 с.  

http://pidruchniki.ws/10330310/menedzhment/priroda_imidzhu#173


ІХ. Система оцінювання. 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль:  залік у  VІІІ семестрі. 



 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПІЛНИ 

«КРАЄЗНАВСТВО І ТУРИЗМ В МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК» 
 

І. Основна мета засвоєння курсу: формування регіонально-культурологічної 
готовності майбутніх менеджерів туризму моделювати регіонально-культуро творче 
середовище та розробляти національно-орієнтований туристичний продукт.  

П. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної 
спеціальності. Навчальна дисципліна, використовуючи інтеграційні міжпредметний та 
внутрішньо-предметний аспекти, сприяє формуванню якісно нових систематизованих  
напрямів регіональної освітньо-виховної діяльності, які надбудовуються над предметною 
системою навчання. 

Ш. Завдання дисципліни: 1) пояснення механізму появи і розвитку більшості 
типових явищ регіональної традиційно-культурної спадщини українців; 2) формування 
системи регіонально-культурологічних знань; 3) формування компетенцій щодо 
використання історично усталених форм життєдіяльності населення  з метою розробки 
туристичного продукту.  

ІУ. Основні результати навчання і компетентності: 
 

№  Результати навчання Компетентності 
1. знати: регіональні особливості тради-

ційно-культурної спадщини україн-
ського народу; організаційно-методичні 
засади краєзнавчого вивчення  території;  
етапи та завданн учнівської  діяльності в 
системі МАН; 
вміти: виявляти пізнавальні інтереси 
учнів та їх творчий потенціал; 
здійснювати комплексне вивчення свого 
краю; збирати, систематизувати зібрані 
матеріали; виготовляти навчальні 
експонати та унаочнення;   розробляти та 
організовувати краєзнавчі заходи. 

-здатність забезпечувати формування 
пошуково-дослідницької культури 
учнівської молоді в системі МАН; 
-здатність до профорієнтаційного 
спрямування шкільної краєзнавчо-
туристичної діяльності  в системі МАН; 
-здатність залучати  учнівську молодь 
до пошуково-дослідницької роботи та 
створювати умови для  майбутнього 
самовизначення; 
-здатність формувати, оформляти, 
представляти результати виконаної 
пошуково-дослідницької роботи. 

 
 ІУ Короткий зміст дисциплін . 

Модуль 1. Краєзнавство і туризм в МАН: навчально –виховна робота. 
Тема 1. Організаційно-педагогічні засади навчання і виховання  учнів в системі  

Малої академії наук учнівської молоді. Наукові засади краєзнавчо-туристичної освіти 
учнівської молоді. Особливості конструювання змісту навчально-виховної роботи в 
системі МАН. Організація секційної і індивідуальної пошуково-дослідницької роботи  з 
учнями. Форми контролю і оцінки навчальних досягнень учнів. 

Тема 2. Навчальна програма курсу «Краєзнавство і туризм» та її реалізація. 
Навчальні модуль «Українознавство». Україна у просторі і часі. Духовний світ 
українства. Матеріальна культура українців. Регіонально-етнічні відміни України. 
Історико-географічні краї. 

Тема 3. Навчальні модуль «Краєзнавство». Рух учнівської молоді  «Моя земля-
земля моїх батьків», Всеукраїнська акція «Моя країна- Україна». Програма вивчення 
рідного краю. Вивчення і охорона природи. Історичне минуле краю. Територіальна 
організація  господарства краю. Культура і мистецтво краю. 

Тема 4. Навчальний модуль «Музеєзнавство». Шкільний краєзнавчий музей. 
Комплектування фондів шкільного музею. Фондова робота музею. Експозиційна робота 



музею. Організація  екскурсій в шкільному музеї. Шкільний  краєзнавчий музей – 
організаційно-методичний центр   шкільного краєзнавства і дитячо-юнацького туризму.   

Тема 5. Навчальні модуль «Туристсько-краєзнавча практика». Організація 
краєзнавчої стежини. Вивчення природних комплексів. Мікрогеографічне вивчення 
населеного пункту. Вивчення підприємства. Організація рольової (ділової) гри. 
Організація краєзнавчої експозиції. 

Тема 6. Навчально-практичний модуль «Туристська підготовка». Організація 
туристських походів. Топографічна підготовка туриста. Туристське спорядження. 
Харчування у туристському поході. Особиста гігієна і фізична підготовка туриста. 
Долікарняна допомога в умовах походу. Туристська група  на маршруті. Організація 
туристського привалу та ночівлі. Підведення підсумків походу. 

Тема 7. Навчально-практичний модуль «Експедиційно-краєзнавча практика». 
Мета і завдання експедиційно-польового етапу практики. Підготовчий етап. Організація 
експедиційно-польового етапу практики. Розкриття  тематичного змісту подорожі. 
Планування туристсько-краєзнавчої подорожі.  Використання матеріалів туристсько-
краєзнавчої подорожі. Організація краєзнавчого вечора. Проведення тематичної 
конференції. 

Модуль П. Краєзнавство і туризм  в МАН: пошуково-дослідницька робота 
Тема 8. Зв'язки наукової спільноти з школою на основі туристсько-краєзнавчого 

напряму співробітництва. Наукові засади краєзнавчо-туристичної освіти. Напрями 
співпраці науковців з учнівською молоддю  в системі МАН.  Навчання, виховання і 
професійна орієнтація  учнівської молоді в системі МАН. 

Тема 9. Пошуково-дослідницька робота в  системі МАН. Організація пошуково-
дослідницької робота. Вибір теми та розробка наукового апарату дослідження. Логіка 
наукового дослідження. Вивчення  літературних джерел та матеріалів. Розробка програми 
і методики дослідження. План дослідницької роботи та її структура.  Збір матеріалів 
дослідження  та узагальнення його результатів. Укладання тексту і оформлення  
матеріалів дослідження. 

Тема 10. Приклад прокладання  навчально-методичної стежини з вивчення 
природних комплексів на території НЕНЦ (м.Київ).  Фізико-географічний опис 
території дослідження: зупинка №1 - на підвищеній вододільній ділянці старого 
широколистяного лісу; зупинка №2 - на терасовидній ділянці дренованого схилу; зупинка 
№3 - на  похилому схилі антропогенізованої ділянки (плодовий сад); зупинка №4 - на 
антропогенізованій ділянці (агроекосистема); зупинка №5 – на низинно-трав'яних луках 
(біля озерної западини. Оформлення результатів дослідження. 

Тема 11. Досвід підготовки учнівської пошуково-дослідницької роботи. 
Обгрунтування мети і завдань дослідження. Складання плану та структури дослідницької 
роботи. Теоретично-аналітична складова дослідження. Дослідницько-прикладна  складова 
дослідження. Підготовка висновків. Використані джерела та література. Додатки. 
Картографічний і графічний матеріал. 

Тема 12. Захист учнівської  пошуково-дослідницької роботи. Конкурс творчих 
учнівських робіт: на шкільному, міському та всеукраїнському етапах. Підготовка  
учнівської роботи  на конкурс. Висновки педагогічного і наукового  керівників. 
Підготовка тез доповіді за результатами дослідження. Захист   учнівської пошуково-
дослідницької роботи. Процедура оцінювання пошуково-дослідницької роботи.  

УІ.  Кафедра та викладацький склад, який   забезпечуватиме викладання курсу: 
кафедра туризму, професор Обозний В.В., доцент Борисова О.В., доцент Романенко О.В. 

УП. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни відводиться: 120 годин ( 4 кредити ЄКТСМ), з яких: 

лекційних -24 годин; практичних -24, самостійної роботи - 72 годин. Дисципліна 
викладається у 8 семестрі. 

УШ Основні  інформаційні джерела до вивчення дисципліни.  



1. Обозний В. В. Краєзнавство і туризм в Малій академії наук : пошуково-дослідницька 
робота. - Київ, 2013. - 159 с. 

2. Обозний В. В. Краєзнавство і туризм в Малій академії наук : навчально-виховна 
робота: навч.-метод. посібник; - Київ, 2013. - 329 с.  

ІХ. Система оцінювання. 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль:  залік 8 семестрі. 



 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПІЛНИ 

«СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ » 
 

І. Основна мета засвоєння курсу:  розгляд сучасних тенденцій, актуальних 
проблем та стратегії розвитку вітчизняного туризму. 

П. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної 
спеціальності. Вивчення дисципліни  забезпечує розуміння необхідності  формування 
вітчизняного  туристично-рекреаційного простору шляхом реалізації стратегії розвитку 
національного туризму та забезпечення функціонування туристично-курортних зон  в 
Україні. Навчальний курс пов’язаний з спектром гуманітарних дисциплін, що дає 
можливість визначити  закономірності функціонування сфер суспільного життя і  
ефективну взаємодію правового, організаційного, економічного та фінансового механізмів 
державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів. 

Ш. Завдання дисципліни:  
1) розкриття причин зародження і поширення ідей сталого розвитку суспільства та 
прийняття стратегії розвитку національного туризму;  
2) розкриття мети, стратегічних цілей та завдань стратегії розвитку національного 
туризму,  
3) ознайомлення із механізмами реалізації стратегії та  очікуваними  результатами у сфері 
вітчизняного туризму.  

ІУ. Основні результати навчання і компетентності:  
№  Результати навчання Компетентності 
1. знати: концептуальні засади стратегії 

розвитку національного туризму  
сутність; механізми та інструменти 
реалізації стратегії розвитку 
національного туризму;  
вміти: аналізувати і використовувати 
статистичні показники розвитку туризму; 
реалізовувати заходи щодо щодо 
працевлаштування та само-зайнятості в 
туризмі; реалізовувати зоходи стратегії 
сталого розвитку суспільства. 

- здатність до проведення громадської 
експертизи нормативно-правових 
актів та концептуальних документів з 
питань розвитку сфери туризму;  

- здатність в туристиому напрямі до 
співробітництва  з органами 
виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування, 
представниками бізнесової сфери та 
громадських організацій. 

  
ІУ Короткий зміст дисципліни.     

Тема 1. Туризм як важливий   засіб реалізації зовнішньої політики держави . 
Сфера туризму  як одна з основних галузей, що впливає на загальний стан і тенденції 
світової економіки. Оцінка Всесвітньою туристичною організацією ООН (ЮНВТО) 
внеску туризму до світового валового внутрішнього продукту. Загальна кількість робочих 
місць, що прямо або опосередковано стосуються сфери туризму. Розвиток туризму як 
чинник, що сприяє: підвищенню рівня зайнятості населення, диверсифікації національної 
економіки, збереженню і розвитку культурного потенціалу, збереженню екологічно 
безпечного навколишнього природного середовища, а також підвищує рівень 
інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації відносин між різними 
країнами і регіонами. 

Тема 2. Сучасний стан вітчизняного туризму, проблеми  та шляхи його 
оздоровлення. Перспективи економічного зростання в Україні за рахунок туризму. 
Суттєве відставання вітчизняного туризму  від провідних держав світу за рівнем розвитку 
туристичної інфраструктури та якості туристичних послуг. Зменшення в’їзного 
туристичного потоку в Україну. Тенденція до втрати  популярності як туристичного 



напряму. Загострення кризових явищ у сфері туризму та курортів. Необхідність 
удосконалення державної політики у сфері туризму, пріоритетів і принципів її реалізації, 
повноважень і компетенції суб’єктів туристичної діяльності, впровадження ефективних 
організаційно-правових, економічних, інформаційних механізмів у розвиток сфери 
туризму та курортів. Раціональне і ефективне використання туристичних, природних, 
лікувальних та рекреаційних ресурсів України. Необхідність  формування туристично-
рекреаційного простору шляхом створення та забезпечення функціонування туристсько-
курортних зон.  

Тема 2. Стратегія  розвитку національного туризму в Україні (далі Стратегії). 
Визначення туризму як одного з основних пріоритетів української  держави. Стратегічно 
орієнтована державна політика  як основний  шлях розв’язання системних проблем у 
сфері туризму України.  Завдання  впровадження економіко-правових механізмів 
успішного ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку туристичної 
інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з формування туристичного іміджу 
України. Умови сталого розвитку сфери туризму. Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 6 серпня 2008 р. № 1088 “Про схвалення Стратегії розвитку туризму і 
курортів”. 

Тема 3. Мета, стратегічні цілі та завдання Стратегії. Формування 
сприятливих умов для активізації розвитку сфери туризму та курортів згідно з 
міжнародними стандартами якості та з урахуванням європейських цінностей. 
Перетворення сфери туризму і курортів на високорентабельну, інтегровану у світовий 
ринок конкурентоспроможну сферу (забезпечує прискорення соціально-економічного 
розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню якості життя населення, 
гармонійному розвитку і консолідації суспільства, популяризації України у світі тощо). 
Основні стратегічні цілі розвитку сфери туризму з урахуванням сучасного стану і 
тенденцій перспективного розвитку України. Основними завдання стратегії розвитку 
національного туризм 

Тема 4. Дорожня карта та напрями реалізації Стратегії. Основні напрямки 
реалізації Стратегії: “Безпека туристів”, “Нормативно-правова база сфери туризму та 
курортів», “Розвиток туристичної інфраструктури”, “Розвиток людських ресурсів , 
«Маркетингова політика розвитку туризму та курортів України”. 

Тема 5. Механізми та інструменти реалізації Стратегії. Забезпечення 
ефективної взаємодії правового, організаційного, економічного та фінансового механізмів 
державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів. Орієнтація правовового 
механізму  на дотримання учасниками процесу реалізації Стратегії принципів 
конституційності, законності та прозорості. Нормативно-правові акти органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування як основні інструменти правового механізму 
реалізації Стратегії.  Спрямування організаційного механізму  на забезпечення принципів 
партнерства та співробітництва органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, представників бізнесових та наукових кіл, громадських організацій.  

Тема 6. Організаційний механізмреалізації Стратегії  та його основні  складові. 
План заходів з реалізації Стратегії, який дає змогу із застосуванням установлених 
показників розвитку проведення оцінки досягнення цілей Стратегії шляхом проведення 
моніторингу та визначення ефективності впливу заходів, що здійснюються на 
державному, регіональному та місцевому рівні. Цільові та регіональні програми розвитку 
сфери туризму та курортів. Договори, що укладаються, в тому числі на засадах державно-
приватного партнерства. 

Тема 7. Економічний механізм реалізації Стратегії..  Забезпечення економічним 
механізмом  дотримання принципів сталого розвитку територій та утримання високого 
рівня конкурентоспроможності шляхом: використання інструментів для формування 
сприятливих умов для залучення інвестицій у туристичну галузь; надання підтримки 
вітчизняному виробнику туристичної продукції; сприяння фінансовому оздоровленню 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1088-2008-%D1%80


підприємств туристичної галузі; впровадження сучасних інформаційних та маркетингових 
технологій. 

Тема 8. Фінансовий механізм реаоізації Стратегії. Забезпечення фінансовим 
механізмом реалізацію принципів прозорості та передбачуваності дій органів державної 
влади з розподілу коштів державного бюджету, інвестицій, грантів міжнародних 
організацій, залучення кредитів банків та небанківських установ, коштів недержавних 
цільових фондів, лізингових компаній.  Здійснення фінансового забезпечення реалізації 
Стратегії у межах коштів державного та місцевих бюджетів, суб’єктів туристичної 
діяльності, коштів міжнародної технічної допомоги, інших міжнародних донорів, 
фінансових організацій (установ), коштів інвесторів та інших джерел. Визначення обсягу 
фінансування Стратегії.  

Тема 10. Моніторинг реалізації Стратегії. Розроблення і впровадження системи 
моніторингу з урахуванням об’єктивних показників розвитку. Постійне порівняння 
результатів її реалізації у частині досягнення цілей Стратегії та регіональних стратегій 
розвитку. Моніторинг реалізації Стратегії  інституцією Мінекономрозвитку із залученням 
громадських організацій та незалежних інститутів та експертів. Здійснення контролю 
інститутами громадянського суспільства за діяльністю органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування щодо реалізації Стратегії  (шляхом проведення громадської 
експертизи проектів нормативно-правових актів та концептуальних документів з питань 
розвитку сфери туризму та курортів). За результатами моніторингу здійснення 
коригування планів заходів з реалізації Стратегії. 

Тема 11. Показники реалізації Стратегії. Оцінка стану розвитку сфери туризму 
та курортів в Україні, визначених Стратегією, Використання статистичних показників 
розвитку ( кількість іноземних туристів, кількість об'єктів туристичної діяльності, обсяг 
надходжень до місцевих бюджетів від сплати туристичного збору, кількість робочих місць 
у сфері туризму, кількість внутрішніх туристів, кількість екскурсантів тощо). Досягнення  
за показниками: збільшення витрат туристів під час подорожей; збільшення обсягу 
капітальних інвестицій у сферу туризму та курортів; функціонування єдиної туристичної 
інформаційної системи; лібералізація візового режиму з десятьма країнами світу, що є 
цільовими туристичними ринками для України. 

Тема 12. Очікувані результати реалізація Стратегії. Підвищення конку-
рентоспроможносіь національного та регіональних туристичних продукту. Підвищення 
якості життя населення шляхом забезпечення економічного зростання, екологічної 
безпеки, консолідації суспільства, надання доступу до послуг у сфері туризму та курортів. 
Створення нових робочих місць, розширення можливостей населення щодо 
працевлаштування та самозайнятості. Створення сучасної туристичної інформаційної 
інфраструктури. Забезпечення поширення інформації про туристичні ресурси України у 
світовому інформаційному просторі. 

УІ. Назва кафедри та викладацький склад, який   забезпечуватиме викладання 
курсу: кафедра туризму, професор Обозний В.В., доцент Борисова О.В., доцент Романенко 
 О.В. 

УП. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу.  На 
вивчення дисципліни відводиться: 120 годин ( 4 кредити ЄКТСМ), з яких: лекційних -24 
годин;  практичних -24 годин;  самостійної роботи - 72  годин;. Дисципліна викладається у 
8 семестрі. 

УШ. Основні  інформаційні джерела до вивчення дисципліни.    
1. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіолнів.-Львів , 

2006.-288с. 
2. Мілашовська О. Регіональна політикасоціально-економічного розвитку прикордонних 

регіонів. –Ужгород, 2006.-512с.   
3. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу.- К.: 2006. - 

537. с.  

http://tourlib.net/books_ukr/tkachenko.htm


ІХ. Система оцінювання. 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль:  залік у 8 семестрі. 



 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПІЛНИ 

«ОСНОВИ  НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ» 
 

І. Основна мета засвоєння курсу: заохочення студентів до наукової роботи, 
оволодіння навичками наукової  діяльності як важливої умови якісної  професійної 
підготовки  кадрів для сфери туризму.  

П. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної 
спеціальності. Сучасний менеджер туризму повинен бути готовим як до науково-
фундаментальної і професійно орієнтованої підготовки в сфері обслуговування, так і до  
педагогічної діяльності в галузі  туризму.  Важко уявити  сучасного фахівця без  
постійного  професійного пошуку, без намагання вдосконалювати  навчально-виховний 
процес, без спроби реалізувати власний творчий потенціал. Запорукою всього цього 
повинно стати  сформоване у студентські роки уміння ставити  перед собою завдання, для 
вирішення  яких потрібний науковий пошук.  

Ш.Завдання дисципліни: 1) сприяння переходу від інформаційно-
накопичувальної моделі вищої освіти  до методологічно орієнтованої;  2) покращання 
науково-дослідної підготовки   фахівця (на галузево-науковому і міждисциплінарному 
рівнях);  

ІУ.Основні результати навчання і компетентності:  
№  Результати навчання Компетентності 
1. знати: вимоги до організації науково-

дослідної роботи у вищому навчальному 
закладі; процес наукового пізнання і 
дослідження; логіку  наукового 
дослідження; вимоги до написання і 
оформлення бакалаврської  роботи 
вміти: стимулювати особистісні 
дослідницькі  якості; планувати 
самостійну роботу; реалізовувати 
відповідні етапи наукового дослідження; 
вирішувати  дослідницькі  завдання  при  
підготовці бакалаврської  роботи 

 -здатність до самостійного пошуку і 
вивчення нових методів дослідження;  
-здатність самостійно здобувати і 
використовувати у практичній 
діяльності нову інформацію; 
-готовність вести експериментальну 
роботу і проводити польові 
дослідження, об'єктивно оцінювати 
результати досліджень і впроваджувати 
їх у практику;  
-здатність формувати, оформляти, 
представляти, докладати і аналізувати 
результати виконаної роботи.  

 
 ІУ Короткий зміст дисципліни . 

Модуль №1.Наука як система знань про світ. 
Тема 1. Наука як форма людської діяльності.  Виникнення та еволюція науки. 

Розвиток науки в сучасних умовах. Сутність науки та її складові. Організація наукової 
діяльності в Україні.  Національна класифікація  наук Пріоритетні напрями  прикладних 
наукових досліджень. Державне регулювання  і управління розвитком науки. 

Тема 2. Наука й наукові дослідження. Теоретичні принципи науки. Наукова теорія 
як форма узагальнення й систематизації знань. Принцип –  головне вихідне положення  
наукової теорії. Категорії – найбільш загальні, фундаментальні поняття, що відбивають 
суттєві властивості  явищ дійсності. Поняття -  елементи висловлення наукових знань.. 
Методологія наукових досліджень.  Методологія та її функції.     

Тема 3. Види та ознаки наукового дослідження.  Фундаментальні дослідження 
.Прикладні наукові дослідження.. Види наукових публікацій Наукова стаття та її 
структура. Наукова доповідь-публічне повідомлення, в якому викладаються певні 
питання, подаються висновки, пропозиції. Тези наукової доповіді.  

Модуль №2. Організація наукового дослідження. 



Тема 4. Бакалаврська кваліфікаційна робота.    Кваліфікаційна робота.. Основні 
вимоги до кваліфікаційної роботи. Загальна характеристика видів кваліфікаційних робіт. 
Бакалаврська робота – самостійна навчально-дослідна робота, що  виконує кваліфікаційну 
функцію. Послідовність виконання  науково-дослідницької роботи освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра. 

Тема 5.  Методи наукових досліджень. Метод - інструмент відкриття обєктивних 
законів дійсності. Філософські методи як інструмент визначення найбільш загальних 
регулятивів дослідження та  його генеральну стратегію. Загальнонаукові методи 
дослідження. Методи емпіричного дослідження. Методии теоретичного пізнання. 
Загальнологічні методи і прийоми дослідження. Вірогіднісно-статистичні методи . 
Часткові методи наук. 

Тема 6.  Загальні відомості про наукову  інформацію. Загальні відомості про 
інформацію. Первинні і вторинні  документи: опубліковані і неопубліковані. Типологія 
наукової інформації та основні види видань: неперіодичні видання, періодичні видання. 
Типи неперіодичних видань Типи періодичних видань  Видання, що продовжуються. 
Норматична-технічна документація. Патентна інформація. Депоновані рукописи. 
Неопубліковані документи.   

Тема 7. Робота з науковою  літературою. Методи обліку та опрацювання  
накопичуваної інформації. Складання переліку необхідних для опрацювання джерел. 
Методи обліку і  та опрацювання накопичувальної інформації. Способи запам’ятовування  
інформації: механічний; довільний; мимовільний. Опрацювання літературних джерел. 

Тема 8. Технологія наукового дослідження. Технологічні цикли наукового 
дослідження: формулювання теми наукового дослідження та розробка робочої гіпотези; 
визначення мети, завдань, об'єкта й предмета дослідження; виконання теоретичних та 
прикладних наукових досліджень; оформлення звіту про виконану науково-дослідну 
роботу. Розробка наукового апарату дослідження. Етапи вибору теми дослідження. 
Визначення мети, завдань, об'єкта й предмета дослідження. Виконання теоретичних і 
прикладних наукових досліджень. Представлення результатів про виконану науково-
дослідну роботу 

УІ. Викладацький склад, який забезпечуватиме викладання курсу: кафедра 
туризму, професор Обозний В.В., доцент Борисова О.В., доцент Романенко О.В. 

УП.Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
 На вивчення дисципліни відводиться: 120 годин ( 4 кредити ЄКТСМ), з яких: 

лекційних -24 годин; лабораторних -24, самостійної роботи - 72  годин.. Дисципліна 
викладається у 8 семестрі. 

 УШ Основні  інформаційні джерела до вивчення дисципліни.                                                           
1. Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Положеннями про 

дослідницький університет, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 
17  лютого 2010 року № 163, наказом МОН України № 631 від 01.11.2005 р. 

2. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, 
оформлення і захисту . – К., 1997.  

3. Лесин В. М. Як працювати з книгою. – К.. , 1998. 
ІХ. Система оцінювання. 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль:  залік УШ семестрі. 
 



 
ДИСЦИПЛІНИ ТРЕТЬОГО ЦИКЛУ 

 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПІЛНИ 
«ТУРИСТИЧНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО» 

І. Основна мета засвоєння курсу: формування знань з  туристичного 
документознавства.   

П. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної 
спеціальності. Навчальна дисципліна «Туристичне документознавство», використовуючи 
інтеграційнні міжпредметний та внутрішньо-предметний аспекти, сприяє  формуванню 
якісно нових систематизованих  напрямів освітньо-виховної діяльності.  

Ш. Завдання дисципліни: 1) навчити студентів використовувати сучасну 
законодавчу і нормативно - методичну базу з питань організації  роботи зі службовими 
документами; 2) одержання умінь здійснювати поточне діловодство у туристичній 
діяльності; 3)складати і оформляти управлінські документи у туристичній діяльності.  

ІV.Основні результати навчання і компетентності:  
№  Результати навчання Компетентності 
1. знати: нормативно-методичні 

документи, які регламентують 
забезпечення документування  
управління на сучасному етапі; орга-
нізаційно-правові форми упра- 
влінських документів; новітні 
технології ведення діловодства на  
туристичному  підприємстві;  
вміти: складати і оформляти 
організаційно – розпорядчі  та  
інфор-маційно-довідкові  документи; 
скла-дати та оформляти договори  
туристичного підприємства; 
здійснювати поточне діловодство у 
туристичній діяльності. 

  - здатність виконувати роботу з доку-
ментообігу із використанням  новітніх  
технологій  та  технічних засобів; 
-  готовність використовувати  нормативні  
та правові документи у туристській 
діяльності; 
- володіння основними методами, спосо-
бами і засобами отримання, зберігання, 
переробки інформації, навички роботи з 
комп'ютером; 
- здатність планувати та розробляти   
технологію роботи на  базі організаційної 
та  обчислювальної  техніки  служб  доку-
ментаційного забезпечення  управління.    

V. Короткий зміст дисципліни .  
Модуль І.  Діловодство  як галузь ведення  документів 
Тема 1. Поняття  про  діловодство. Суть  діловодного  процесу. Інструкція  з 

ведення та  організації діловодства  на  підприємстві. Принципи  організації  діловодного  
процесу. Форми організіції  роботи  з  документами. Канцелярія  та її  функції. Поняття  
про  документ. Вимоги до  документа. Класифікація  документів. Ознаки  і групи. 
Реквізити  сучасних  ділових  документів  та  правила  їх   оформлення. Мовний  стиль  
ділового  документа. 

Тема 2. Документи щодо особового складу. Нормування трудової діяльності. 
Документування  механізмів прийняття  працівника  на  роботу, звільнення  та  
переведення. Комплекс  документів  з кадрової  діяльності. Облік чисельності  працівників 
та  їх  робочого часу. Поняття особовий документ. Реквізити автобіографії. Різновиди заяв. 
Характеристика. Резюме. Оформлення трудової книжки. Умови зберігання та видачі 
трудової книжки. Відрядження та відпустки працівників. Різновидності реквізитів 
особових документів. Накази  щодо особового  складу. 

Тема 3. Організаційно – розпорядчі  документи. Поняття  та види організаційно – 
розпорядчих документів. Сутність та склад організаційно - розпорядчих документів. 
Інструкція про порядок оформлення організаційно - розпорядчих документів. 
Організаційні документи. Статут. Правила  внутрішнього  трудового розпорядку. 



Розпорядчі  документи. Вимоги до структури та змісту розпорядчого документа. 
Застосування правил діловодства при оформленні реквізитів розпорядчого документа. 
Види наказів. Структура написання наказу. Вимоги до написання наказів. Розпорядження. 
Вказівки. 

Тема 4. Інформаційно - довідкові  документи. Загальна  характеристика 
документів. Документи  колегіального  характеру: протокол, резолюція, акт. Група  
кореспондентських  документів: ділові  листи, факс, телефонограма, телеграма. Довідкові  
документи: довідка, види  записок, повідомлення, анотація, рецензія, анкети. Службові 
записки. Довідки їхні види та правила оформлення. Спеціалізовані  документи: 
довіреність, розписки, квитанція, накладна, наряд, відомість, заява-зобов’язання.  

Модуль ІІ. Документування в туристичному  підприємстві 
Тема 1. Особливості роботи туристичного підприємства та його 

документальне Забезпечення. Види документів в туристичному підприємстві. 
Реєстраційна картка. Ліцензія. Сертифікат. Каталог. Особливості оформлення  каталогів 
туристичного підприємства. Рекламний бюлетень. Види  документів  комерційного 
характеру: бізнес-план, контракт, план, звіт. Зміст та складання  докуметів. Складові 
бізнес – плану   туристичного  підпримства. 

Тема 2. Складання та оформлення договорів у практиці туристичного 
підприємств. Поняття договору. Групи суб’єктів туристичної діяльності. Договірні 
відносини в туристичному бізнесі. Види договорів. Агентський договір. Особливості 
договорів з підрядчиками та постачальниками. Договір зі страховими компаніями. 
Договори з клієнтами. Ваучер. Форма подачі договору. Структура побудови договору. 
Зобов’язання замовника та обов’язки виконавця. Термін дії договорів.  

Тема 3. Організація документального обігу туристичного підприємства. 
Принципи  організації  документообігу. Механізми  проходження вхідних,  вихідних  та  
внутрішніх  документів. Реєстрація, індексація та систематизація  документів. Контроль  
за  виконанням  документів  та  його  термінами. Порядок реєстрації службових 
документів, що мають комерційну таємницю. Поняття архіву.  Правила зберігання та 
користування архівними документами. 

VІ. Назва кафедри та викладацький склад, який забезпечуватиме викладання 
курсу: кафедра туризму. 

VП. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни відводиться: 120 годин ( 4 кредити ЄКТСМ), з яких: 

лекційних -22 години; лабораторних - 22 години; самостійної роботи - 76 години;. 
Дисципліна викладається у 7 семестрі. 

VШ. Основні  інформаційні джерела до вивчення дисципліни. 
1. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний  посібник. –К: Центр навчальної 

літератури, 2005. – 320 с. 
2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 4-те вид., доповн. – Х.,2003. 
3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: підручник. – К., 2008.- 301 с. 

ІХ. Система оцінювання. 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на лабораторних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль:  залік у VІІ семестрі. 

 



 
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПІЛНИ 

«ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДАЖУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ» 
 

І. Основна мета засвоєння курсу: формування системи базових знань з основ 
організації продажу послуг в індустрії туризму . 

П. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців даної 
спеціальності. В основу розробленого курсу «Технологія продажу у туризмі» покладені 
теоретико-методологічні засади туроперейтингу. Уведення курсу до навчального плану 
обґрунтовано  сучасними потребами ринку у кваліфікованих менеджерах з туризму. 
Вивчення  дисципліни допоможе студентам розібратися з механізмом процесу продажу, 
поглибити знання щодо методик продажу туристичного продукту, сформувати вміння 
взаємодіяти з клієнтами та відповідати на їх заперечення, презентувати турпродукт та 
навчитися продавати туристичні послуги.       

Ш. Завдання дисципліни:  1) ознайомлення з принципами організації продажу 
туристичних продуктів; 2) розгляд специфіки туристичних послуг та поняття цінності 
послуг для клієнтів; 3) розгляд технології продажу продуктів туристичної індустрії, що 
визначають варіації взаємодії туроператорів та турагентів зі своїми покупцями. 

ІУ. Основні результати навчання і компетентності:  
№  Результати навчання Компетентності 
1. знати: теоретичні та практичні основи 

технології продажу туристичних послуг; 
 класифікацію потреб турис-
тів; типологію продавців та клієнтів;  
основні форми продажу продукту 
туристичної індустрії;  технології 
продажу туристичних послу; географію 
країн світу, техніки продажу 
туристичних послуг, організація 
особистого продажу та продажів через 
GDS-системи, CRO, веб-сайти та 
інтернет-агенства тощо; 

вміти: виявляти мотиви клієнтів до 
покупки, розуміти їх потреби; 
презентувати турпродукт, слухати, 
переконувати, вести переговори, 
аргументовано відповідати на питання, 
завершувати продаж тоді, коли це 
потрібно.  

 здатність приймати оптимальні 
рішення в умовах продажу  
туристичного продукту;  
-здатність визначати туристичні 
мотивації та їх вплив на технологію 
продажу;  
-здатність ефективно презентувати та 
кваліфіковано продавати туристичний 
продукт; 
-здатність встановлювати контакт та 
взаємодіяти з клієнтами, управлятися із 
запереченнями покупців;  
-здатність  щодо становлення довго-
строкової взаємодії з покупцем 
турпродукту, створення бази постійних 
клієнтів, стабілізація доходів фірми; 
 здатність здійснювати творчий пошук 
напрямів і резервів удосконалення 
процесів і методів продажу 
туристичного продукту. 

ІУ Короткий зміст дисципліни.     
Тема 1. Специфіка туристичних послуг як товару. Еволюція поняття 

„товар”. Характеристики послуг. Відмінність послуги від матеріально-речового товар. 
Специфіка туристичних послуг як товару. Туристична послуга. Зміст поняття, 
класифікація турпослуг. Основні характеристики туристичних послуг. Структурна модель 
туристичного продукту . Специфіка маркетингу туристичних та готельних послуг  
.Клієнтоорієнтований підхід у туристичній індустрії . Поняття сервісу в туризмі, його 
складові. Сервісна діяльність. Напрями вдосконалення сервісу та сервісної діяльності в 
туризмі .Туристичний сервіс в Україні та за кордоном . Принципи концепції залучення 
клієнтів. 



Тема 2. Модель цінності послуги. Визначення цінності послуги . Модель цінності 
послуги. Визначення «цінності послуги», «чистої цінності послуги» .Основні складові 
моделі цінності послуги. Фактори, що впливають на загальну цінність послуги . Способи 
підвищення цінності туристичних послуг .Норми сподівань клієнтів . Якість туристичних 
послуг як соціально-економічна проблема розвитку підприємства туристичної індустрії . 
Значення підвищення якості послуг в туристичній індустрії . Складові компоненти якості 
туристичних послуг: функціональна, технічна, етична якість . Управління якістю на всіх 
стадіях життєвого циклу послуги . Рівні системи продажів послуг.  

Тема 3. Поведінка споживача. Процес прийняття клієнтом рішення про покупку. 
Визначення споживчого середовища у сфері послуг. Клієнти та їх потреби. Фактори, що 
впливають на купівельну поведінку. Процес прийняття клієнтом рішення про покупку. 
Визначення споживчого середовища у сфері послуг . Клієнти та їх потреби. Класифікація 
потреб туристів . Фактори, що впливають на купівельну поведінку в сфері туризму. 
Туристична мотивація . Мода, як один з важливих чинників покупки окремих 
туристичних послуг . Основні етапи прийняття клієнтом рішення про покупку. 
Специфічні аспекти покупки послуг. 

Тема 4. Основи продажу туристичного продукту. Технологія продажу. 
Дослідження проблеми технології продажів у туризмі.  Визначення та вибір цільових 
сегментів ринку туристичних послуг . Просування, продаж та сбут у сфері туризму . 
Особливості туристичного продукту та їх вплив на технологїю продажу. Стратегії 
продажу в туризмі. Принципи продажу . Цикл продажу туристичного продукту.  Техніка 
ефективної презентації туристичного продукту. Структура і типи презентацій . Рекламні 
матеріали та відгуки туристів, їх використання в презентації . Особливості продажу різних 
типів турів (пляжного відпочинку, гірськолижних турів, екскурсій, круїзів тощо) . Техніки 
комунікації з клієнтом, групою клієнтів. Інструменти менеджера  (питання, аргументи, 
метафори). Відпрацювання навичок . Дії турменеджера після переконання клієнта. Метод 
завершення продажу послуг індустрії туризму. Телефонна комунікація у туризмі.  
Культура спілкування з клієнтом. Техніка СПІН продажу та доцільність її застосування 
під час продажу турпослуг. 

Тема 5. Технологія особистого продажу у туристській індустрії. Особистий 
продаж в маркетингу туристського підприємства. Процес особистого продажу. Етапи 
процесу особистісного продажу . Встановлення контакту з клієнтом . Методи взаємодії з 
клієнтами . Комунікаційні особливості особистого продажу .Невербальні засоби 
спілкування, що використовуються менеджерами з туризму. Типологія продавців (за Р. 
Блейком та Дж. Мутоном). Стилі особистого продажу. Забезпечення комфортного 
внутрішнього та зовнішнього середовища при продажі послуг. Типові характеристики 
клієнтів . Виявлення потреб клієнта. Класифікація потреб клієнтів туристичних фірм. 
Способи концентрації на задоволенні потреб клієнтів . Типи поведінки клієнтів у процесі 
покупки турпродукту  
Тема 6. Електронна дистрибуція у туристичному та готельному бізнесі. Поняття 
„електронна дистрибуція” .Веб-сайт готелю чи туристичної кампанії як один з 
компонентів реклами .Маркетинг бренду туристичної кампанії чи готелю через пошукові 
системи .Он-лайн реклама в Інтернеті .Співпраця з сайтами-філіалам. Організація 
продажів через call-центри (CRO). Організація продажів через GDS-
системи.Amadeus.Galileo/Apollo Sabre Worldspan. Организація продажів через інтернет-
агенства . Українські системи продажів туристичних послуг. 

Тема 7. Робота із запереченнями і сумнівами клієнта компанії індустрії 
туризму . Управління запереченнями клієнта туристичної фірми. Загальні правила роботи 
з запереченнями. Діагностика помилкових заперечень клієнта. Опір як джерело 
заперечень. Типові заперечення про конкурентів і ціну. Загальний алгоритм обробки 
заперечень . Засоби та методи обробки заперечень клієнтів. Інструменти переконання 
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клієнта . Техніка підвищення значимості конкурентних переваг. Техніка зміни пріоритетів 
клієнта.  Робота з важкими клієнтами. 

Тема 8. Післяпродажне обслуговування. Робота зі скаргами клієнтів. 
Післяпродажне обслуговування та формування лояльності покупця. Післяпродажне 
обслуговування у залежності від ступеня задоволення туриста . Класифікації скарг в 
туризмі. Робота зі скаргами та претензіями клієнтів.Типологія конфліктів у 
туроперейтингу. Фази конфлікту та їх характеристика. Методики попередження 
конфліктів. Вирішення конфліктних ситуацій. 

УІ. Назва кафедри та викладацький склад, який   забезпечуватиме викладання 
курсу: кафедра туризму, доцент Кравченко А.В. 

УП. Обсяги навчального навантаження та терміни викладання курсу. 
На вивчення дисципліни відводиться: 120 годин ( 4 кредити ЄКТСМ), з яких: 

лекційних 22 години;  лабораторних -22 годин;  самостійної роботи - 76  годин;. 
Дисципліна викладається у 7 семестрі. 

УШ: Основні  інформаційні джерела до вивчення дисципліни. 
1. Виноградова Т.В., Закорин Н.Д., Тубелис Р.Ю. Технология продаж услуг 

туристской индустрии.. - М., 2010. - 240 с.  
2. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. - Минск, 2001. - 496 с. 

ІХ. Система оцінювання. 
Поточний контроль: оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 
Підсумковий контроль:  залік у 7 семестрі. 
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