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2. ПРН2 - Спеціалізовані уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для проведення досліджень та/або 

провадження інноваційної діяльності з метою 

розвитку нових знань та процедур у сфері туризму і 

рекреації.. 

Обговорення під 

час 

занять, тематичне 

дослідження 

Практич

ні 

заняття 

та 

самості

йна 

робота 

ІК 
ЗК1 

ЗК2 
ЗК7 
СК5 

3. ПРН4 - Проводити аналіз геопросторової організації 

туристичного процесу, проєктувати його стратегічний 

розвиток на засадах сталості  
 

Обговорення під 

час 

занять, тематичне 
дослідження 

Практич

ні 

заняття 
та 

самості

йна 

робота 

ІК 
ЗК1 
ЗК7 
СК5 

4. ПРН7 - Організовувати співпрацю зі стейкголдерами, 

формувати механізми взаємодії суб’єктів 

туристичного ринку з урахуванням аспектів 

соціальної та етичної відповідальності 

Обговорення під 

час 

занять, тематичне 

дослідження 

Практич

ні 

заняття 

та 

самості

йна 

робота 

ІК 

ЗК1 
ЗК2 
ЗК4 
ЗК7 
СК3 
СК4 
СК5 

5. ПРН8 - Управляти процесами в суб’єктах індустрії 

туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які 
є складними непередбачуваними і потребують нових 

стратегічних підходів 

Обговорення під 

час 
занять, тематичне 

дослідження 

Практич

ні 
заняття 

та 

самості

йна 

робота 

ІК 
ЗК1 
ЗК2 
ЗК4 
ЗК7 
СК3 
СК4 
СК5 

СК7 

 ПРН10 - Управляти процесами в суб’єктах індустрії 

туризму та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які 

є складними непередбачуваними і потребують нових 

стратегічних підходів 

Обговорення під 

час 

занять, тематичне 

дослідження 

Практич

ні 

заняття 

та 

самості

йна 
робота 

ІК 
ЗК1 
ЗК2 
ЗК4 
ЗК7 

СК3 
СК4 
СК5 
СК7 

16) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача, 

год. 

Форма 
підсум

ко-вого 

контро

лю 

20 

 

30 - - 30 екзаме

н 

Сума годин: 80 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  4 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 50 

 

17) Зміст курсу: 

Лекція 1 

Теоретичні основи здійснення туристичного супроводження. 

1. Місце туристичного супроводження в загальній схемі туристичних послуг 

2. Історичні аспекти туристичного супроводження 

3. Психологічні особливості здійснення туристичного супроводження 

4. Дидактичні закони туристичного супроводження 

Висновки 
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Лекція 2 

Спеціалісти туристичного супроводження. 

1. Часткова та загальна методика екскурсійної діяльності 

2. Методика підготовки екскурсій 

3. Методика проведення екскурсій 

4. Системна взаємодія елементів та компонентів екскурсійного процесу 

5. Методична діяльність екскурсійних установ як складова маркетингової діяльності 

Висновки 

Лекція 3 

Методичні основи в роботі гіда-перекладача.  

1. Язикова культура гіда-перекладача 
2. Невербальні методи спілкування і їх національні особливості 

3. Особливості роботи з різними іноземними групами туристів 

Висновки 

Лекція 4 

Інші особи туристичного супроводження 

1.Методика роботи організатора групи 

2. Особливості методики роботи провідника 

Висновки  

Лекція 5. Методологія забезпечення безпеки при туристичному супроводженні 

1. Правила поведінки та техніка безпеки 

2. Особливості забезпечення безпеки транспортного туристичного супроводження 

3. Безпека туристів різних вікових категорій 
Висновки  

Лекція 6 . Організаційно-правові основи підприємництва в сфері надання послуг туристичного 

супроводження. 

1. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні 

2. Загальні положення законодавства України щодо здійснення туристичного супроводження 

3. Міжнародні правові акти щодо регулювання туристичного супроводження 

Висновки  

Лекція 7 

Туристичне супроводження в дитячому та молодіжному туризмі 

1. Організація виїзду дітей за кордон в туристичну поїздку, на оздоровлення 

2. Обов’язки супроводжуючого групи 
3. Проведення туристичних подорожей із студентською молоддю 

Висновки  

 

 

Практичне заняття 1.Теоретичні основи здійснення туристичного супроводження. 

Практичне заняття 2. Спеціалісти туристичного супроводження. Методи роботи гіда-екскурсовода. 

Створення схеми методів роботи гіда екскурсовода. Створення схеми компонентів екскурсійного процесу.  

Практичне заняття 3.Методичні основи в роботі гіда-перекладача.  

Практичне заняття 4. Невербальні методи спілкування. (Змоделювати три ситуації, з доцільністю 

застосування невербального спілкування при роботі з туристами різних іноземних груп) 

Практичне заняття 5.Спортивний інструктор. Провідник. Інші суб’єкти туристичного супроводження. 

Практичне заняття 6.Особливості забезпечення безпеки при туристичному супроводженні. 
Практичне заняття 7.Організаційно-правові основи підприємництва в сфері надання послуг туристичного 

супроводження.  

Практичне заняття 8.Розроблення структурної схеми основних нормативних документів, які регулюють 

здійснення туристичного супроводження в Україні та світі. 

Практичне заняття 9. Туристичне супроводження в дитячому та молодіжному туризмі. 
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18) Основна література: 

1.  К 56 Ковалинська І. В. Невербальна комунікація. – К. : Вид-во «Освіта України», 2014. 

– 289 с. 

2. Поколодна М. М. Організація екскурсійної діяльності : підручник /М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т 

міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 180 с. 

3. Закон України про туризм: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 

4. В. М. Кондель. Методичні рекомендації 

до практичних занять 

з дисципліни «безпека туризму» - 
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-

%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%

B7%D0%BC%D1%83.pdf 

5. Менеджмент туристичного підприємства. Онлайн ресурс - 

https://pidru4niki.com/1056041243715/turizm/turistichna_posluga_skladova_produktu 

6. Онлайн ресурс «Всеосвіта» - https://vseosvita.ua/library/embed/0100dtza-1f7e.docx.html 

7. Інформаційні ресурси, обов’язково http://library.knuba.edu.ua/ 

19) Додаткові джерела: 

Інформаційні ресурси, обов’язково: 

http://org.knuba.edu.ua/ - Київський національний університет будівництва і архітектури.http://www.nbuv.gov.ua 

– Національна бібліотека України ім. Вернадського 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Підсумковий контроль Сума 

ПРН.01 ПРН.02 ПРН.04 ПРН.07 ПРН.08 ПРН.10 

10 10 10 10 10 10 40 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

Набрано мінімально 30 балів 

22) Політика щодо академічної доброчесності: 

Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента  він отримує інше 

завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2595 

 




