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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 від 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).

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
Спеціальність: 8.14010301 Туризмознавство
Ліцензійний обсяг – 20 осіб
Термін навчання – 1 рік
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена
приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурносоціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м2.
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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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬОКВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „МАГІСТР” спеціальності 8.14010301 Туризмознавство
9 семестр
Назва дисципліни
Вид контролю
І. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Педагогіка вищої школи
☺
Філософія науки
☻
Психологія вищої школи
☺
Методика викладання у вищій школі
☺
Англійська мова професійного спрямування
☻
Цивільний захист
☺
ІІ. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
ІІ.1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ
Методологія наукових досліджень в туризмі
☻
Управління регіональним розвитком туризму
☻
Інформаційний менеджмент
☺
Корпоративне управління в туризмі
☺
Інноваційні форми розвитку туризму
☺
ІІ.2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
ІІ.2.1. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ
Міжнародний туристичний бізнес
☺
Ринок туристичних послуг
☺
Організація дитячого і молодіжного туризму
☺
ІІ.2.2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Іміджологія і ПР-технології в туризмі
☺
10 семестр
ПРАКТИКИ
Комп’ютерні інформаційні технології в освіті, науці
☺
Навчальна педагогічна практика
☺
Навчальна наукова практика
☺
Управлінська практика
☺

Кредити
11
1,5
1,5
1
2
4
1
15
3
3
3
3
3
8
3
3
2
2
2
17,5
1,5
4
4
8

8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Спеціальність 8.14010301 «Туризмознавство»
Фахове спрямування МАГІСТР

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки (для ОКР “Магістр”):
8.14010301 „ТУРИЗМОЗНАВСТВО” МАГІСТР
І. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
Предмет: Педагогіка вищої школи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Дисципліна передбачає ознайомлення магістрантів з теорією і практикою
організації навчально-виховного процесу у вищому педагогічному навчальному закладі та
науковими основами управління вищою школою. У результаті вивчення навчальної дисципліни
майбутні педагоги повинні знати теоретичні основи організації навчально-виховного процесу у
вищій школі, зміст освіти та способи його реалізації, сучасні технології навчання і виховання у
вищому педагогічному навчальному закладі, форми організації навчання і виховання у вищій
школі, контроль результатів навчальної діяльності студентів; вміти системно аналізувати
педагогічні явища з позицій особистісно орієнтованої парадигми освіти, розробляти логіку і
методику педагогічного дослідження (на прикладі магістерської роботи), використовувати
традиційні та інноваційні методи навчання і виховання студентської молоді.
Форми контролю: залік
Предмет: Філософія науки
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: «Філософія науки» як навчальна дисципліна передбачає вивчення сутності,
структури, історичних особливостей науки та філософсько-методологічних проблем наукового
знання. Курс покликаний сприяти глибокому усвідомленню сутності наукового пізнання,
аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту;
ознайомити із загальними закономірностями
розвитку науки, її структурою, рівнями,
методологією і методами наукового пізнання; формувати у магістрантів практичні вміння та
навики науково-дослідної роботи.
Форма контролю: екзамен
Предмет: Психологія вищої школи
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Курс «Психологія вищої школи» сприяє формуванню у майбутніх науковців і
викладачів вищої школи цілісного й системного розуміння психологічних проблем
становлення особистості та професійної підготовки студентів в умовах вищого навчального
закладу. Засвоєння змісту курсу забезпечує слухачам знання про: психологічні особливості
студентського віку та студентської групи; закономірності професійного становлення фахівця з
вищою освітою; психологічні аспекти організації учбової діяльності та виховання студентів;
психологію професійно-педагогічної взаємодії у системі «викладач-студент»; психологічні
характеристики особистості та професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи. У
результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: застосовувати психологічні знання в
організації учбової діяльності та вихованні студентів, а також при вирішенні конкретних
завдань майбутньої науково-педагогічної діяльності; налагоджувати оптимальну педагогічну
взаємодію зі студентами, конструктивно розв’язувати можливі міжособистісні конфлікти у
взаєминах зі студентами.
Форми контролю: залік.
Предмет: Методика викладання у вищій школі
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр

Анотація: Магістранти економічних спеціальностей, особливо спеціальності
„Туризмознавство”, повинні володіти не тільки знаннями, вміннями і навичками творчої
діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати інших, розробляти методологічні основи
управління навчально-освітнім процесом у системі підготовки і перепідготовки управлінських
кадрів усіх сфер народного господарства країни, а тому мета навчальної дисципліни курсу надати слухачам магістратури цілісну і логічно-послідовну систему знань про дидактику
підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкрити концепцію, основи теорії, методики і
методології викладання навчальних дисциплін у системі вищої економічної освіти. Саме
враховуючи ці завдання програма цієї дисципліни рекомендує для вивчення такі основні теми
як понятійно-термінологічний апарат та інтеграційні процеси у методиці викладання у вищій
школі, дидактичні основи підготовки управлінських кадрів у системі вищої освіти, організація
навчального процесу у системі підготовки спеціалістів із туризму, методичні основи
викладання навчальних дисциплін, організація практичної підготовки спеціалістів, організація
самостійної та індивідуальної роботи студентів, методологічні основи активізації навчального
процесу, організація модульно-рейтингової та кредитно-модульної технологій навчання,
кредитно-модульна технологія навчання, дидактичні основи управління навчально-творчою
діяльністю. В основу методики викладання у вищій школі покладено принципи науковості,
правдивості, зв’язок теорії із життям.
Форми контролю: залік
Предмет: Англійська мова професійного спрямування
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік ; 9 семестр.
Анотація. Навчальна дисципліна призначена для студентів-магістрів 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: екзамен
Предмет: Цивільний захист
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація. формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні
проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту
(ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також
досягнень науково-технічного прогресу. Засвоїти студентами новітні теорії, методів і
технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику
та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу,
населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх
наслідків. Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти
(магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні
завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними
компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.
Форми контролю: залік
ІІ. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІІ.1. НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ
Предмет: Методологія наукових досліджень в туризмі
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр

Анотація. Вивчення дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі
наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення
з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей,
магістерської роботи. Для того щоб розвиток науки відповідав цілям сучасності, необхідно
визначити її місце в системі інформаційних потоків. У свою чергу, фахівець з туризму має
знати, як здійснюється планування наукової роботи, які особливості має обробка інформації та
як формується її організаційна структура.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Управління регіональним розвитком туризму
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація. Розкрито особливості регіонального розвитку туризму в Україні. Показано стан
управління галузі. Визначено функції організації управління – управлінь туризму та курортів
обласної державної адміністрації. Показано структуру і основні заходи „Стратегії розвитку
туризму в Тернопільській області на 2013-2015 роки”. Подано терміни їх виконання і джерела
фінансування.
Форма контролю: екзамен.
Предмет: Інформаційний менеджмент
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Головним завданням курсу „Інформаційний менеджмент” є вивчення основних
понять, термінів і складових інформаційного менеджменту, інформаційного забезпечення
управління, особливостей управління інформаційними потоками, ресурсами і продуктами.
Крім цього, отримані знання з курсу „Інформаційний менеджмент” використовуються при
вивченні дисциплін: управління туристичним підприємством, управління персоналом,
міжнародні інформаційні системи в туризмі, концепції інноваційного розвитку туризму,
управління регіональним розвитком і т.д.
Форми контролю: залік
Предмет: Корпоративне управління в туризмі
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Курс „Корпоративне управління в туризмі” як дисципліна передбачає вивчення
сутності корпоративного управління загалом і в туризмі зокрема, з’ясування особливостей
поняття корпорацій, сутність господарських товариств корпоративного типу і місце серед них
корпоративних акціонерних товариств, специфіка корпоративної власності й управління
акціонерним капіталом. Також розглядається зовнішня сфера корпоративного управління:
особливості державного регулювання корпоративного сектору, функції антимонопольного
регулювання, депозитарної системи, управління рухом акцій на первинному та вторинному
ринках, особливості діяльності фінансових посередників у корпоративному секторі
Формування вмінь: оперувати термінами та поняттями, щодо корпоративного управління;
аналізувати положення Закону України „Про акціонерні товариства”; виходити з практичних
ситуацій, прогнозувати розвиток системи корпоративних відносин та корпоративного
управління; визначати рівні впливу в корпоративному управлінні.
Форми контролю: залік
Предмет: Інноваційні форми розвитку туризму
Статус: нормативна
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Метою курсу концепції інноваційного розвитку туризму в Україні є
забезпечення засвоєння сутності, науково-методичних засад створення та організаційно

економічний механізм управління функціонування інноваційний форм регіонального розвитку
туризму.
Завдання цього навчального курсу полягає в тому, щоб фахівець знав сучасну законодавчу
базу України, яка регулює соціально-економічний розвиток регіонів; сутність, принципи, напрями,
рівні, форми і методи здійснення інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку;
об'єкти, параметри, принципи та науково-методичні засади створення сучасних інноваційних
форм регіонального розвитку; особливості державного сприяння і становлення в Україні сучасних
інноваційних форм розвитку в туризмі.
Форма контролю: залік.
ІІ.2. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
ІІ.2.1. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ
Предмет: Міжнародний туристичний бізнес
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Курс „Міжнародний туристичний бізнес” є узагальнюючою та підсумковою
дисципліною циклу міжнародного туризму та туристичного-країнознавчого спрямування,
покликаний формувати цілісне уявлення про формування міжнародного туризму та роль
туристичного бізнесу в ньому. Міжнародний туристичний бізнес виступає принципово
важливою складовою частиною зовнішньоекономічної діяльності кожної з держав світового
співтовариства та виступає однією з найкрупніших та високодохідних галузей світового
господарства.
Формування вмінь: пояснювати предметну сферу дослідження міжнародного
туристичного бізнесу, а також її складових дисциплін; аналізувати процеси, пов’язані з
міжнародним туристичним бізнесом з використанням конкретно-наукових методів: індексного,
аналітичного, просторового аналізу; прогнозувати зміни в міжнародному туристичному бізнесі;
аналізувати роль ВТО та інших міжнародних туристичних організацій в розвитку міжнародного
туристичного бізнесу в регіональному плані; прогнозувати ключові напрямки інтенсифікації
міжнародного туристичного бізнесу в світі та ключових туристичних регіонах світу;
моделювати формування міжнародного туризму виходячи із (модель туриста та туризму за
Жафаром Жафарі, концепція туризму як зустрічі, теорія периферії В.Крісталлєра, теорія
дифузії інновацій, модель циклу еволюції туристичного продукту Р.В. Бутлера, концепція
туристичного простору, концепція туристичної функції, концепція району (території)
туристичної активності, концепція територіальних рекреаційних систем), характеризувати
тенденції розвитку міжнародного туристичного бізнесу на рівні туристичних макрорегіонів
світу; орієнтуватись в особливостях розподілу світових туристичних потоків.
Форми контролю: залік
Предмет: Ринок туристичних послуг
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Вивчення курсу „Ринок туристичних послуг» дає змогу навчити студентів
особливостям формування та функціонування світового та національного туристичного ринку.
Завданням є формування у студентів поняття про світовий ринок послуг, його структуру,
типологію та сучасний стан розвитку; вивчення суті та проблемі сегментації ринку туристичного
попиту, а також умов і чинників його формування; вивчення особливостей територіальної
організації світової туристичної індустрії та галузевих субринків.
Форми контролю: залік
Назва дисципліни: Організація дитячого і молодіжного туризму
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр

Анотація. Програма дисципліни розрахована на студентів, які навчаються за
спеціальністю „Туризм”. Метою вивчення дисципліни є: засвоєння теоретичних і практичних
основ проведення подорожей за різними маршрутами з активними способами пересування.
Лекційний курс відображає програмно-нормативні основи організації дитячого і молодіжного
туризму в Україні, основні закономірності формування загальної та спеціальної підготовленості
до туризму.
Практичні заняття спрямовані на закріплення теоретичного матеріалу. Студенти повинні
навчитися практично застосовувати методи і способи орієнтування на місцевості, методику
організації та проведення туристичних маршрутів із дітьми шкільного віку.
Завдання курсу: навчити студентів оцінювати рекреаційні ресурси для потреб дитячого і
молодіжного туризму, методиці проведення різних форм туризму з дітьми та молоддю. У
результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: місце дитячого туризму серед відомих
видів туризму; види та форми дитячо-юнацької туристичної діяльності, основи топографічної
підготовки та спортивного орієнтування, психологічні аспекти дитячого та юнацького видів
туризму; правила техніки безпеки під час проведення екскурсій для школярів та студентської
молоді.
Форма контролю: залік
ІІ.2.2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Предмет: Іміджологія і ПР-технології в туризмі
Статус: вибіркова
Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр
Анотація: Курс „Іміджологія і ПР-технології в туризмі” як дисципліна передбачає
вивчення комплексу питань, що розкривають зміст і особливості іміджології і ПР-технологій,
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 „імідж” і „паблік рилейшнз”,
основні аспекти використання існуючих знакових систем у створенні іміджу послуг і
організацій у туризмі; закономірності формування і трансформації іміджу, способи корекції та
управління іміджем; уміти розробити фірмовий стиль організації туристичної сфери; розкрити
особливості процесу побудови іміджу особи та організації; особистого іміджу, іміджу
організації; володіти прийомами, методами психологічного впливу і переконання на людей в
процесі іміджостворюючої діяльності.
Форми контролю: залік
10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Студенти спеціальності 8.14010301 „Туризмознавство” Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за період навчання повинні володіти
такими вміннями і навичками як:
визначати пріоритетні напрями розвитку галузі, застосовуючи комплексний підхід
до аналізу державної політики та за результатами вивчення показників суспільного життя,
використовуючи статистичні методи дослідження в галузі туризму: наукові основи розвитку
корпоративних утворень; корпоративні форми об’єднання підприємств; основи корпоративного
управління; концептуальні положення створення і функціонування регіональних туристських
корпорацій; об’єкти корпоративного управління; спеціальні (вільні) економічні зони: суть, види
та функціональні їх спрямування; рекреаційна - туристські зони: сутність, передумови, мета та
режим створення; спільні підприємства з іноземним капіталом в Україні: цілі та інтереси
створення, особливості їх функціонування в Україні; економічний зміст поняття „кластер”,
кластеризація в сфері туризму; розбудова транспортних коридорів та формування
інфраструктури туризму; основи методології наукових досліджень; загальнонаукові та
емпіричні методи дослідження; статистичні методи дослідження в галузі туризму;

інформаційна база наукових досліджень; адміністративно-територіальний устрій України і
проблеми його реформування; суть, завдання та цілі регіонального управління розвитком
туризму; економічна діагностика регіонального розвитку туризму; суть і порядок розробки
концепції регіонального розвитку туризму; класифікація регіональних програм розвитку
туризму; регіональні ринки туристських послуг.
розробляти пропозиції (концепції, програми, плани, бізнес-плани, проекти) щодо
визначення стратегічних цілей і завдань розвитку галузі на основі результатів аналізу
економічного та соціального стану розвитку держави, застосовуючи методи визначення певних
показників та інформаційну базу наукових досліджень в галузі туризму; регіональні ринки
туристських послуг: суть, типи та основні складові їх формування.
розробляти пропозиції до цільових перспективних програм та комплекси заходів,
спрямованих на поглиблення соціально-економічних реформ в галузі туризму на підставі
результатів моніторинг), соціологічних досліджень, застосування інших дослідницьких заходів
вивчення показників галузі, використовуючи різні моделі і методи оцінки економічної ситуації
виходячи із трансформаційних процесів розбудови галузі: політика інноваційно-інвестиційного
розвитку туризму: фактори і цілі її формування; спеціальні (вільні) економічні зони: суть, види
та функціональні їх спрямування; рекреаційно-туристські зони: сутність, передумови, мета та
режим створення; спільні підприємства з іноземним капіталом в Україні; інформаційна база
наукових досліджень; методика наукового дослідження; методика оформлення наукової
роботи; суть завдання та цілі регіонального управління розвитком туризму; економічна
діагностика регіонального розвитку туризму; суть і порядок розробки концепції регіонального
розвитку туризму.
розробляти на підставі визначення юридичних властивостей пропозиції щодо
удосконалення чинної нормативно-правової бази на основі виявлених ознак її недосконалості за
результатами вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-правових документів:
наукові основи розвитку корпоративних утворень; корпоративні форми об’єднання
підприємств; нові управлінські інструменти в фінансово промислових групах; концептуальні
положення створення і функціонування регіональних туристських корпорацій; політика
інноваційно-інвестиційного розвитку туризму: фактори і цілі її формування; спеціальні (вільні)
економічні зони: суть, види та функціональні їх спрямування; рекреаційно-туристські зони:
сутність, передумови, мета та режим створення; спільні підприємства з іноземним капіталом в
Україні: цілі та інтереси створення, особливості їх функціонування в Україні.
розробляти проекти нормативно-правових рішень, які спрямовані на організаційноекономічну підтримку малого і середнього підприємництва в галузі туризму, забезпечення
функціонування різних господарчих структур, що побудовані на різних формах власності та їх
взаємозв'язку і взаємодії на засадах конституційно-правової регламентації законодавчого і
нормативного процесів: політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму; спеціальні
економічні зони; рекреаційно-туристські зони: сутність, передумови, мета та режим створення;
спільні підприємства з іноземним капіталом в Україні.
уміти визначати основні та допоміжні дидактичні одиниці місту навчального
матеріалу: методика як наука, види та основні категорії; дидактика як теорія навчання.
Принципи та правила; сутність та форми процесу навчання; зміст професійної освіти; структура
методики навчального процесу; зміст професійної освіти; вітчизняний і зарубіжний досвід
щодо підвищення ефективності та якості підготовки фахівців.
здійснювати міжпредметну координацію навчального матеріалу дисциплін
професійної підготовки; організаційні системи та форми навчання; структура методики
навчального процесу; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; форми і
методи активного навчання; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та
якості підготовки фахівців; предмет, функції і завдання педагогіки туризму; теоретикометодичні засади туристського навчання.
здійснювати внутрішню координацію змісту навчальних дисципліни професійного
спрямування за розділами і темами: організаційні системи та форми навчання; діагностика
навчання та управління процесом пізнання; функції та компоненти навчального процесу з
дисциплін професійної орієнтації; методика викладання дисциплін професійної підготовки;

методика розробки концепції курсу окремої дисципліни; активні методи викладання дисциплін
професійної підготовки та її організаційно-методичні особливості; методика підготовки
лекційних практичних (семінарських) занять з дисциплін професійної підготовки; вітчизняний і
зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та якості підготовки фахівців.
здійснювати адаптацію змісту навчального матеріалу до конкретних умов реалізації
виробничих процесів в сфері туристських послуг: організаційні системи та форми навчання;
зміст професійної освіти; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;
методика викладання дисциплін професійної підготовки; активні методи викладання дисциплін
професійної підготовки та її організаційно-методичні особливості; практична підготовка у
вищій школі, зокрема в процесі підготовки фахівців для сфери туризму; предмет, функції і
завдання педагогіки туризму; методологічні основи виховання в туризмі; педагогічна концепція
неперервності професійної освіти в туризмі; міжнародний досвід туристської освіти.
визначати оптимальні дидактичні елементи (методи, засоби) організації навчання,
володіти сучасними методиками проведення всіх видів занять: дидактика як теорія навчання.
організаційні системи та форми навчання; діагностика навчання та управління процесом
пізнання; структура методики навчального процесу; засоби навчання, як елемент дидактичної
системи; методика організаційних систем; методична система навчання; методика класно урочної системи; методика лекційно-семінарської системи; методика використання
нетрадиційних та інноваційних форм навчання; дидактико - методичні особливості передових
педагогічних технологій.
проектувати технології мотивації активізації та стимулювання навчання,
використовувати інтерактивні методи, навчаючі комп’ютерні програми: організаційні системи
та форми навчання; діагностика навчання та управління процесом пізнання; самостійна робота
студентів, її дидактично - методичні можливості; система тестів для оцінювання результатів
навчання; технологія модульного навчання; технологія дистанційного навчання; методика
навчання комп’ютерної техніки у вищій школі.
обирати ефективні методи і системи діагностики і оцінювання результатів
навчального процесу: вимоги Болонської конвенції щодо модернізації вищої освіти в Європі;
діагностика навчання та управління процесом пізнання; дидактичне забезпечення контролю
якості навчання; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо діагностики якості навчання; кредитно модульне навчання в системі Європейської освіти; діагностика і моніторинг в туристській
освіті; міжнародний досвід тестового контролю знань.
обирати технічні засоби, комп’ютерні інформаційні технології навчання:
інформаційні технології та системи; методика навчання комп’ютерної техніки у вищій школі;
офісні інформаційні технології; психологічні процеси переробки інформації та феномен
наочності; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; мультимедійні
засоби демонстрації та покази даних; впровадження інформаційних технологій навчання.
планувати навчальну роботу з дисципліни за темами та дидактичними одиницями використовуючи педагогічні методи та засоби навчально-виробничої діяльності та враховуючи
зміст навчальної дисципліни туристського профілю: планування освітньої діяльності в ВНЗ;
структура організації навчального процесу та методичне забезпечення; зміст професійної
освіти; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; методика викладання
дисциплін професійної підготовки; вимоги до викладання дисциплін професійної підготовки;
методика розробки концепції курсу окремої дисципліни; формування науково - методичного
комплексу з навчальної дисципліни; методика підготовки лекційних, практичних
(семінарських) занять з дисциплін професійної підготовки; вітчизняний і зарубіжний досвід
щодо підвищення ефективності та якості підготовки фахівців; предмет, функції та завдання
педагогіки туризму; передові педагогічні технології навчання, дидактично - методичні
особливості та їх можливості; теоретико-методичні засади туристського навчання; технологія
модульного навчання.
планувати систему інформаційно-методичного забезпечення та контролю
навчального процесу з дисципліни фахового спрямування: науково - педагогічні працівники
вищого навчального закладу; управління процесом пізнання у вищих навчальних закладах;
зміст професійної освіти; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

сучасні методики контролю; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та
якості підготовки фахівців; діагностика та моніторинг в туристській освіті; міжнародний досвід
оцінювання компетентності студентів.
контролювати виконання заходів щодо реалізації політики у сфері туризму в
обумовлені терміни засобами адміністрування: бізнес планування підприємницької діяльності
туристської корпорації; політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму: фактори і цілі її
формування; спеціальні (вільні) економічні зони: суть, види та функціональні їх спрямування;
рекреаційно-туристські зони; спільні підприємства з іноземним капіталом в Україні; суть
системи корпоративного управління його місце в загальній системі управління підприємством;
зовнішні і внутрішні чинники що впливають на систему корпоративного управління; суть,
завдання та цілі регіонального управління розвитком туризму; економічна діагностика
регіонального розвитку туризму; класифікація регіональних програм розвитку туризму.
організовувати заходи, що сприяють розвитку підприємництва господарських
зв’язків з партнерами на підставі вивчення та оцінки економічної ситуації світового досвіду
господарювання на принципах світової та європейської інтеграції, використовуючи методи
наукових досліджень в галузі туризму та результати ділового спілкування з фахівцями
провідних організаційних утворень країн світу: корпорація як система управління;
корпоративні форми об'єднання підприємств; концептуальні положення створення і
функціонування регіональних туристських корпорацій; політика інноваційно-інвестиційного
розвитку туризму; спеціальні (вільні) економічні зони; рекреаційно-туристські зони;
міжнародні стандарти в корпоративному управлінні підприємством; загальнонаукові та
емпіричні методи дослідження; інформаційна база наукових досліджень; методика наукового
дослідження; зарубіжні моделі корпоративного управління; основні риси та принципи
корпоративного управління; антикризове управління та регулювання; класифікація
регіональних програм розвитку туризму; регіональні ринки туристських послуг; лексичний
мінімум з організації туристських подорожей; лексичний мінімум з країнознавства (країни,
державна мова яких є мовою, що вивчається); лексичний мінімум з наукових термінів;
переговори; мова перекладача на міжнародних зустрічах; організація зустрічі, дискусії,
конференції, зборів; діловий етикет в туризмі.
визначати пріоритетні напрями і прогнозні показники соціально-економічного
розвитку галузі на основі існуючого стану справ за умови наявних ресурсів в межах чинного
правового поля шляхом зіставлення ресурсів та потреб.
формулювати практичні рекомендації органам державної влади і місцевого
самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів економічного регулювання
на основі методів порівняльного аналізу стану національних і регіональних ринків туристських
послуг, ступеня лібералізації економіки і фінансової стабілізації в галузі туризму: наукові
основи розвитку корпоративних утворень; управління корпоративним капіталом; основні
форми існування акціонерного капіталу; концептуальні положення створення і функціонування
регіональних туристських корпорацій; бізнес планування підприємницької діяльності
туристської корпорації; політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму: фактори і цілі її
формування; напрями регулювання корпоративного сектору; рекреаційно-туристські зони;
особливості туризму та готельного господарства, як об’єктів управління.
визначати пріоритетні напрями і ефективність використання туристських ресурсів,
застосовуючи методи оцінювання стану і потенційних можливостей галузі в умовах соціальноекономічних змін; політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму: фактори і цілі її
формування; статистичні методи наукових досліджень в галузі туризму; економічна діагностика
регіонального розвитку туризму; регіональні ринки туристських послуг: суть, типи та основи
складові їх формування.
визначати ефективність діючих інноваційних форм і методів функціонування галузі
туризму за результатами аналізу реалізації програм розвитку галузі, вітчизняного і зарубіжного
досвіду їх впровадження в контексті європейської інтеграції, використовуючи методи
порівняльного аналізу: політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму.
обґрунтовувати стратегію зовнішньоекономічної діяльності та передбачати
стратегічні зміни в галузі туризму за результатами досліджень ринку туристських послуг і

аналізу зарубіжного досвіду, використовуючи методи порівняльного аналізу.
визначати можливості потенційних зарубіжних партнерів за результатами
досліджень ринку туристських послуг і аналізу ефективності зовнішньоекономічних зв'язків з
урахуванням світового розподілу праці, використовуючи методи порівняльного аналізу та
системи індикативних показників.
координувати державні та регіональні проекти і програми розвитку туризму
використовуючи методи розробки і прийняття рішень: система управління корпорацією; суть,
завдання та цілі регіонального управління розвитком туризму; економічна діагностика
регіонального розвитку туризму; суть і порядок розробки концепції регіонального розвитку
туризму; класифікація регіональних програм розвитку туризму: етапи і порядок їх розробки;
регіональні ринки туристських послуг.
прогнозувати наслідки реалізації програм розвитку туризму на місцевому та/або
регіональному рівні, застосовуючи результати соціального та економічного моніторингу,
соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку.
визначати економічний потенціал регіонів на основі оцінки ефективності державних
і ринкових механізмів розподілу та використання туристичних ресурсів держави і регіонів:
політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму; оцінка ефективності управління
персоналом.
здійснювати апробацію результатів наукових досліджень та оформлювати наукові
публікації: організація наукового дослідження рекреаційних можливостей регіону;
інформаційна база наукових досліджень; основи методології наукових досліджень;
загальнонаукові та емпіричні методи дослідження; статистичні методи наукових досліджень в
галузі туризму; методика наукового дослідження; методика оформлення наукової роботи.
підтримувати особистісний інтерес студентів до навчання через їх професійну
мотивацію: методи організації навчально-пізнавальної діяльності; форми і методи активного
навчання; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та якості підготовки
фахівців; методологічні основи виховання в туризмі; теоретико-методичні засади туристського
навчання; діагностика та моніторинг в туристській освіті; міжнародний досвід туристської
освіти.
активізувати знання та уміння студентів до вивчення проблем розвитку галузі
туризму шляхом вивченням дисциплін професійного спрямування та організації практичної
підготовки в умовах виробництва: діагностика навчання та управління процесом пізнання;
структура методики навчального процесу; зміст професійної освіти; методи організації
навчально-пізнавальної діяльності студентів; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення
ефективності та якості підготовки фахівців; теоретико-методичні засади туристського навчання;
міжнародний досвід туристської освіти.
використовувати методи та засоби активізації навчальної діяльності: методика
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; форми і методи інтерактивного
навчання; методика викладання дисциплін професійної підготовки; вимоги до викладання
дисциплін професійної підготовки; методика розробки концепції курсу окремої дисципліни;
активні методи викладання дисциплін професійної підготовки та її організаційно-методичні
особливості; методика підготовки лекційних, практичних (семінарських) занять з дисциплін
професійної підготовки; Вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та
якості підготовки фахівців.
контролювати і оцінювати навчальну діяльність студентів: педагогічна діагностика
та моніторинг якості; контроль якості навчання, функції; види та форми контролю навчальних
досягнень; сучасна методика контролю якості навчання; методика розробки концепції курсу
окремої дисципліни.
проводити поточний модульний та підсумковий контроль знань і умінь: діагностика
навчання та управління процесом пізнання; модульно-рейтингова та тестова система контролю;
методика організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; форми і методи контролю
компетентностей студентів; методика викладання дисциплін професійної підготовки за
модульною технологією; вимоги до викладання дисциплін професійної підготовки.
здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, оформляти наукові

публікації: організація наукового дослідження; інформаційна база наукових досліджень;
методика підготовки наукової статті, методичних розробок, навчально-методичних посібників;
використання історичного та логічного методу дослідження.
Вміння і навички студенти-випускники спеціальності 8.14010301 „Туризмознавство”
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка можуть
застосувати займаючи такі посади: асистент; викладач вищого навчального закладу;
науковий співробітник (туризмологія); науковий співробітник (екскурсознавство); головний
консультант (з питань туризму), а також може займати певні посади такі як: завідувач агенства
з іноземного туризму; завідувач бюро подорожей, екскурсій; керівник туристської групи;
менеджер (управитель) з туризму; викладач професійного навчально-виховного закладу;
керівник виробничої практики: туризмознавець (за видами туризму); керівника виробничих
підрозділів у ресторанах і готелях; керівника підрозділів у сфері культури, відпочинку та
спорту менеджера (управителя) туристичних агентств та бюро подорожей; викладача
середнього навчального закладу; керівника підрозділу у сфері освіти і а виробничого навчання;.
професіонала в галузі туризму і рекреації.
11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ
АВІАТАРИФ – вартість перевезення одного пасажиру на літаку на певну відстань. У
міжнародних перевезеннях відрізняють індивідуальні, групові, звичайні та спеціальні
авіатарифи.
АМЕРИКАНСЬКИЙ ПЛАН - готельний тариф, що включає в себе вартість розміщення
та триразового харчування.
АНГЛІЙСЬКИЙ СНІДАНОК – повний сніданок, включає в себе фруктовий сік, яєчню з
шинкою, тости, масло, джем та каву або чай.
АНУЛЯЦІЯ - відміна туристичної поїздки.
АПАРТ-ГОТЕЛЬ - готель, номера в якому складаються з апартаментів.
АПАРТАМЕНТИ - тип номерів в готелях, за своїм оформленням наближені до виду
сучасних квартир, враховуючи місця для приготування їжі (вартість харчування переважно не
входить у вартість номеру).
БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ – офіційний документ, який оформлюється авіакомпанією і
видається пасажиру при реєстрації багажу та підтверджує, що авіакомпанія бере на себе
перевезення цього багажу та видачу його пасажиру по закінченню перевезення.
БЕРЕГОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ – сукупність послуг (екскурсій, театральних вистав
тощо), що надаються учаснику круЇзу в портах заходу круїзного судна в період його стоянки.
БЕЗМИТНЕ ВВЕЗЕННЯ - пропуск для перевезення через митний кордон відповідної
країни товарів без обкладання їх ввізними митами. Зазвичай безмитно пропускають предмети
особистого вжитку в розумних межах.
БЛОК-ЧАРТЕР - оренда певної частини транспортного засобу на один або декілька
регулярних рейсів.
БОНУСНА СИСТЕМА АВІАКОМПАНІЙ - система премій для клієнтів певної
авіакомпанії за досягнення встановлених показників числа тривалості польотів, льотних годин.
БРОНЮВАННЯ – попереднє закріплення за певним туристом (пасажиром) місць в
готелях або на транспортних засобах, білетів в культурно-видовищні установи на певну дату.
БУНГАЛО – окрема будівля, що використовується для розміщення туристів, часто
пропонується в тропічних та південних країнах.
БЮРО ОБСЛУГОВУВАННЯ - бюро в готелі, що здійснює інформаційний сервіс,
валютно-фінансові операції, забезпечення його транспортними квитками та квитками для
відвідування культурно-видовищних заходів, організацію медичної допомоги.
ВАУЧЕР - документ, виданий туристичною або транспортною фірмою у підтвердження
того, що турист оплатив конкретні види послуг: проживання в готелі, харчування, екскурсійне
обслуговування, проїзд на транспорті тощо та який є основою для підтвердження цього
обслуговування.

ВІЗА – спеціальний дозвіл відповідних органів іноземного уряду на в’їзд, виїзд,
проживання або проїзд через територію певної держави.
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (all inclusive) - система обслуговування в готелях, при якій
харчування, напої (найчастіше місцевого виробництва) та окремі види послуг не потребують
додаткової оплати. Різновидом даної системи обслуговування є система max inclusive, коли
перелік додаткових послуг може бути значно розширений та включати безкоштовне
використання сауни, перукарні, заняття різноманітними видами спорту тощо.
ГІД - провідник-професіонал, що показує туристам історичні пам'ятки міста або
місцевості.
ДАЙВІНГ - підводне занурення з аквалангом.
ДОРОЖНІЙ ЧЕК - банківський платіжний засіб, який можна обміняти на готівку в тій
валюті, в якій він виписаний, або на еквівалентну суму в іноземній валюті по діючому курсу.
Банки, що видають дорожні чеки, гарантують повне повернення грошей у випадку втрати цих
чеків в результаті крадіжки, знешкодження тощо
ДЬЮТІ-ФРІ (duty free) - система безмитної торгівлі в аеропортах, на бортах літаків,
паромах й інших транспортних засобах, або в окремих місцях відвідування іноземців (як
правило, сигарети, вино, парфумерія і сувеніри).
ЄВРОЛАЙН - міжнародна асоціація перевізників, що об’єднує 35 великих європейських
автобусних компаній. Система Євролайн з’єднує між собою 21 велике місто Європи. При
використанні спеціального проїзного квитка Євролайн-пас можна отримувати значні знижки на
протязі від 30 до 60 днів на пасажирські автобусні рейси по Європі без вікових обмежень.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЛАН – готельний тариф, що включає в себе тільки вартість
розміщення (без вартості харчування).
ЗАЛІЗНИЧНИЙ КРУЇЗ - залізнична туристична поїздка протягом декількох днів по
круговому маршруту з використанням поїзда не тільки для переміщення, але й для надання
туристам розміщення, харчування тощо із зупинками по маршруту для проведення екскурсій.
ЗАМКНУТИЙ КРУГОВИЙ МАРШРУТ - круговий маршрут з транспортуванням
пасажирів до місця призначення та зворотньо одним і тим самим транспортним засобом.
ЗЕЛЕНИЙ КОРИДОР – місце перетину межі для перевезення речей, для яких митне
декларування не є обов’язковим.
ЗУСТРІЧ ТА ПРОВОДИ - набір послуг (допомога перекладача, підношення багажу,
автотранспорт), що надаються туристам при їхній доставці з залізничного вокзалу, з аеро- або
морського порту в готель та зворотньо.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТУР - тур з підбором певних турпослуг, замовлений клієнтом (або
невеликою групою) за своїм баченням, включаючи розміщення, харчування, трансфер,
екскурсійну та розважальну програму.
ІНКЛЮЗИВ-ТУР - основний вид індивідуального або групового туру. Як правило, є
чітко спланованою за маршрутом, часом, терміном, набором та якості послуг поїздкою, яка
продається споживачу як нероздільний на елементи товар по загальній вартості, що зазвичай
включає в себе вартість як обслуговування, так і проїзд за маршрутом.
ІНТЕР-РАЙЛ - система проїзних квитків на залізничному транспорті, що дозволяє
протягом певного терміну дії їздити в зоні квитка без обмежень.
КАРТОЧКА ПРИБУТТЯ - спеціальний бланк, що заповнюється пасажиром, який
прибуває в іншу країну літаком або теплоходом та здається працівникам прикордонної служби.
КАЙОНІНГ - спуск по гірським річкам та водоспадам в гідрокостюмах без використання
засобів для плавання.
КЕМПЕР - турист, що подорожує на автотранспорті та користується кемпінгом.
КЕМПІНГ - табір для автотуристів, обладнаний наметами або іншими легкими будівлями
літнього типу (наприклад, бунгало), автостоянкою, системою водопостачання та каналізації, а
також пристосуваннями для приготування їжі.
КЛАС - розряд пасажирських залізничних вагонів, кают на теплоходах, місць на літаках,
який встановлюється в залежності від ступеня зручностей,що надаються пасажирам (туристам).
КОМБІНОВАНИЙ КВИТОК - квиток на поїздку з використанням двох або більше
транспортних засобів(наприклад, літак-теплохід, поїзд-автобус тощо)

КОМПЛЕКСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - стандартний набір туристичних послуг, до
складу якого входять зустріч та відправлення, розміщення у готелі, харчування та екскурсійне
обслуговування.
КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ СНІДАНОК - легкий сніданок, що складається з кави, чаю,
соку, булочки, масла та джему.
КРУЇЗ - морська або річна туристична поїздка на теплоході, що використовується як засіб
для перевезення, розміщення, харчування, розваг тощо, в програму якої входить берегове
обслуговування.
МАНІФЕСТ - список членів команди та пасажирів морського пасажирського судна з
вказаними паспортними даними.
МАРШРУТ - заздалегідь намічений або встановлений шлях проходження
подорожуючих(туристів) або транспортних засобів.
МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ – письмова або усна заява з боку туристів митникам при
перетині межі, що складається зі свідчень про речі та предмети, які перевозять туристи.
МИТНИЦЯ - державний заклад, що здійснює контроль та пропуск товарів, а також
особистих речей, які перевозяться через кордон, та стягнення мита.
МИТНІ ПІЛЬГИ - часткове або повне звільнення від сплати мита на ввезення в країну
предметів або товарів, які, зазвичай обкладаються митом; часткове або повне зняття обмежень
на вивезення з країни певних предметів або товарів.
МИТО - податок, яким обкладаються деякі товари, що пропускаються через кордон будьякої країни.
МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК - документ певної форми, що
підтверджує факт навчання в університеті або в іншому вищому учбовому закладі, для
отримання пільг студентами при здійсненні туристичних поїздок.
МОДИФІКОВАНИЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПЛАН - готельний тариф, до складу якого
входить вартість розміщення та дворазового харчування (сніданок і обід або сніданок та
вечеря).
МОТЕЛЬ - готель для автотуристів, що знаходиться на автостраді та обладнаний
гаражем, станцією технічного обслуговування, автозаправкою або іншими службами, які
необхідні автотуристам.
НЕОРГАНІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ - самодіяльні поїздки туристів, які організовуються,
переважно, власне туристами без допомоги туристичного збутового апарату; оплата послуг
зазвичай відбувається по мірі користування ними.
НОРМА БАГАЖУ - максимальна вага або розмір багажу, яку приймає авіакомпанія до
безкоштовного перевезення. Норми диференційовані за класами пасажирських місць.
ОЗНАЙОМЛЮЮЧА ПОЇЗДКА (РЕКЛАМНИЙ АБО ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТУР) –
безкоштовний або пільговий тур, організований для турагентств та (або) співробітників
авіакомпанії з метою їхнього ознайомлення з певними туристичними маршрутами та центрами.
ОРГАНІЗАТОР ТУРУ – приватна особа (іноді турагент) або організація, що збирає
групу туристів для участі в турі, що надається тиристичною фірмою. Зазвичай, організатору
туру може надаватися безоплатна поїздка за даним маршрутом
ОРГАНІЗОВАНИЙ ТУРИЗМ - поїздка, яку організовують туристичні фірми за
стандартним маршрутом або маршрутом, який розробив турист безпосередньо.
ПАНСІОН – невеликий приватний готель (на 5-10 номерів), в якому обслуговування
гостей забезпечується власником або сім'єю, які переважно проживають в тій самій будівлі.
ПАРКІНГ – місце для автостоянки.
ПАРОМ - самохідне судно, спеціально обладнане для перевезення пасажирів та
транспортних засобів(автомобілів, залізничних вагонів та ін.) при перевезенні через водойми
(моря, протоки тощо).
ПЕРЕВІС БАГАЖУ - надлишки багажу (за вагою та розмірами) понад встановлену
авіакомпанією межу, перевезення яких оплачується пасажирами додатково.
ПЛАН-КАРТКА - схема розташування місць в каютах або купе.
ПЛАЦКАРТКА - додаткова до проїзного білету карточка або залізнична квитанція на
право займання певного місця в поїзді далекого прямування.

ПОЛІТНИЙ КУПОН – частина квитка, в обмін на який авіакомпанія надає пасажиру
перевезення на вказаній ділянці.
ПОВНИЙ ПАНСІОН - вид харчування в готелях, при якому у вартість проживання
входить три- або чотири-разове харчування.
ПОЛУПАНСІОН - вид харчування в готелях, при якому сніданок та вечеря або сніданок
та обід включені у вартість проживання.
ПОРТ ЗАХОДУ - пункт проміжної стоянки морського пасажирського судна,
передбачений його маршрутом.
ПОРТОВИЙ ЗБІР – збір, що стягується з пасажирів при їх прибутті в будь-яке місто або
країну, при виїзді з будь-якого міста або країни у випадку проходження ними через морський,
річний порт або аеропорт.
ПОСАДКОВИЙ ТАЛОН - карточка, що видається пасажирам на авіа- та морських
лініях, яку вони зобов’язані здати контрольній службі при посадці.
ПРЯМИЙ РЕЙС - рейс, при якому пасажир не здійснює пересадок від пункту вильоту до
пункту призначення.
ПЕКІДЖ-ТУР - тур (індивідуальний або груповий), що включає в себе деякий набір
послуг (перевезення, розміщення, харчування, екскурсії тощо), загальна вартість продажу якого
дорівнює вартості його елементів.
РОЗРАХУНКОВА ГОДИНА - момент початку (закінчення) доби (переважно 12.00 годин
дня), до початку якої клієнт готелю зобов'язаний звільнити номер чи оплатити у повному обсязі
або частково наступний нічліг.
РАФТИНГ - сплав по гірським річкам, катамаранам або плотам, що не обладнані
моторними засобами.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТОЧКА – документ, що видається в ряді країн митниками
тимчасовим відвідувачам при в'їзді в країну і повертається ними митникам при виїзді з країни, і
який підтверджує реєстрацію цих відвідувачей владою даної країни.
РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС - рейс, що виконується постійно на протязі певного терміну у
відповідності з раніше надрукованим розкладом.
РЕКЛАМАЦІЯ - претензія; заява однієї сторони про те, що інша сторона не виконала
(повністю або частково) своїх обов’язків, та вимога у зв'язку з цим відповідного відшкодування.
РЕКЛАМНИЙ ТУР – безоплатний або пільговий тур, що організується для турагентств
та (або) співробітників авіакомпанії з метою їхнього ознайомлення з певними туристичними
маршрутами та центрами.
РЕЦЕПЦІЯ - загальний зал або кімната в готелях для прийому, реєстрації та оформлення
гостей, а також місцезнаходження чергових-портьє для прийому та видавання ключів від
номерів та виконання різноманітних доручень гостей готелю.
РУЧНИЙ БАГАЖ - речі, які авіакомпанія дозволила перевозити пасажиру при собі без
додаткової оплати; відповідальність за збереження ручного багажу несе пасажир.
САФАРІ - туристична поїздка з метою полювання або знайомства з місцевою природою,
зазвичай в країнах Центральної Африки.
СІМЕЙНИЙ ПЛАН - система знижок з вартості розміщення, що надаються в деяких
країнах готелями членам однієї сім'ї, що подорожують разом.
СЕРТИФІКАЦІЯ ТУРПОСЛУГ - процедура перевірки якості запропонованих продуктів
туристичної фірми з подальшою видачою сертифікату відповідності якості .
СИСТЕМА ФОРТУНА - продаж пакету турпослуг зі знижкою за розміщення без
зазначення певного готелю, назва якого стає відомою при переїзді на місце відпочинку. При
цьому гарантується розміщення в готелі певної категорії.
СКІ-ПАС – розміщення або пропуск на користування підйомниками в певному місці для
спуску на гірських лижах або сноуборді.
СНОУБОРД - спуск по снігу з гірських схилів на спеціально обладнаній дошці.
СУПРОВОДЖУЮЧИЙ - службовець туристичної фірми, в обов’язки якого входить
супровід туристів за маршрутом, організація розміщення, харчування та перевезення.

ТАЙМШЕР - купівля права користування номером на один-два тижні в тому чи іншому
місці на протязі тривалого періоду. При цьому створюються умови для обміну місцями
відпочинку, що дозволяє власникам таймшерів змінювати місце відпочинку.
ТАКС-ФРІ (tax free) - система часткового повернення мита на додаткову вартість в ряді
країн при купівлі та вивезенні товару іноземцями. Зазвичай, використовується в великих
магазинах при купівлі товару дорожче певної суми. Гроші можуть повертатися при перетині
межі або в країні постійного перебування.
ТАРИФИ АВІАКВИТКІВ – диференційована система сплати авіаперевезення в
залежності від рівня запропонованих послуг, умов використання, обміну та повернення
авіаквитків. Деякі види тарифів: екскурсійний-бронювання в будь-який день, зворотня дата
може бути відкритою в межах терміну дії тарифу, повернення квитка в будь-який момент з
втратою невеликої суми. Молодіжний – знижка біля 20% від екскурсійного тарифу. Груповий
пільговий тариф для групи від 6-10 чоловік на термін перебування від 6 днів до 1 місяця. АРЕХ
- бронювання не менш, ніж за 7 днів, дата вильоту туди і зворотньо чітко фіксовані, штраф при
поверненні квитків за 7 днів - 50%, при більш пізньому терміні повернення квитків гроші не
повертаються. РЕХ – бронювання в будь-який час, дата вильоту чітко фіксується, штраф 50%
при поверненні білету до реєстрації вильоту.
ТОПЛЕС - використання купальника без верхньої частини (в деяких країнах не
рекомендується або забороняється).
ТРАНЗИТ - провезення пасажирів (туристів) із однієї країни в іншу через проміжну
країну.
ТРАНСФЕР – будь-яке перевезення туриста всередині туристичного центру (доставка с
вокзалу, аеропорту або морського порту в готель та зворотньо; з одного вокзалу, аеро- або
морського порту на інший; з готелю в театр та зворотньо).
ТРЕКІНГ - піші походи по пересічній місцевості без спецпідготовки учасників.
ТУР – туристична поїздка за певним маршрутом в певний термін з певним комплексом
послуг (перевезення, розміщення, харчування тощо). Розрізняють індивідуальну та групову
подорож.
ТУРДОКУМЕНИ - документи, що видаються туристам турфірмою, яка їх обслуговує, в
обмін на ваучер в першому пункті обслуговування (готельні талони, талони на харчування та
екскурсії), проти яких туристам надаються певні туристичні послуги.
ТУРИСТИЧНА ФІРМА - підприємство, що здійснює збут туристичних послуг
споживачам. В залежності від функцій, що виконують турфірми, їх поділяють на турагентів та
туроператорів.
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО - роздрібна туристична фірма, яка займається реалізацією
турів населенню, які організовуються гуртовими туристичними фірмами, а також продає
туристичні послуги споживачам туристичних послуг (транспортних квитків, екскурсій тощо).
ТУРОПЕРАТОР - гуртова туристична фірма, що займається розробкою турів, які
розраховані на масовий споживчий попит, їхньою рекламою та збутом через сітку роздрібних
турагентів.
ФОРС-МАЖОР - обставина, настання якої не могло бути попереджено стороною, яка є
відповідальною за виконання зобов'язання, що є причиною невиконання останнього(наприклад,
війна, стихійне лихо тощо).
ФОТОСАФАРІ - туристична поїздка з метою фотографування рідкісних тварин та
рослин в природних умовах їх існування.
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.

