
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРИЗМ 

 
 

Назва дисципліни Кредити 

1 курс  

Обов’язкові освітні компоненти  

Історія та культура України 3 

Вища та прикладна математика 3 

Основи академічної доброчесності 3 

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології 4 

Іноземна мова 5 

Фізичне виховання 2 

Організація туризму (Основи туризмознавства) 4 

Географія туризму (Рекреаційні комплекси світу) 3 

Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) 3 

Університетська освіта 1 

Практична психологія 3 

Екологічна свідомість та відповідальність бізнесу 3 

Географія туризму (Географія туризму) 3 

Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності) 3 

Спеціалізований туризм (Сільський зелений) 3 

Навчальна практика «Вступ до фаху» 1 

Виробнича практика 13 

Всього за 1 курс 60 

2 курс  

Обов’язкові освітні компоненти  

Українська мова за професійним спрямуванням 3 

Фізичне виховання 2 

Ціноутворення в туристичному бізнесі 3 

Організація діяльності суб’єктів туристичної сфери 4 

Організація туризму (Організація туристичних подорожей) 3 

Ділова іноземна мова в туристичному бізнесі 4 

Демографічні ресурси туризму 3 

Туристичний потенціал регіонів України 3 

 
 
 

Навчальний план 2021 року 

(молодший бакалавр): 



Спеціалізований туризм (Індустріальний) 4 

Разом 29 

Вибіркові освітні компоненти  

- загальних компетентностей 20 

Вибіркова дисципліна * 5 

Вибіркова дисципліна * 5 

Вибіркова дисципліна * 5 

Вибіркова дисципліна * 5 

- професійних компетентностей 10 

Вибіркова дисципліна ** 5 

Вибіркова дисципліна ** 5 

Разом 30 

Атестація 1 

Всього за 2 курс 60 
 

* - Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні компетентності: 

http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/ 
 

** - Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні компетентності: 

 

Спеціалізований туризм 

(Круїзний, яхтовий) 

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань 

з економіки і організації круїзного бізнесу та практичних вмінь 

формування круїзного туристичного продукту і обслуговування 

туристів, оцінки якості круїзних послуг. 

Спеціалізований туризм 

(Фестивальний, подієвий)» 

Метою навчальної дисципліни є вивчення особливостей організації 

подорожей з метою участі або споглядання певної події (карнавалу, 

фестивалю, свята, церемонії спортивного змагання або природного 

явища тощо), що передбачає наявність відповідних туристичних 

ресурсів та спеціальної підготовки. 

Спеціалізований 

туризм (Дитячий, 

шкільний, 

молодіжний)» 

Метою навчальної дисципліни є вивчення особливостей організації 

дитячого, шкільного, молодіжного туризму в Україні, оскільки саме цей 

вид туризму має патріотично виховне значення та дозволяє вирішити 

проблеми сучасного суспільства, пов’язані з бездуховністю, відсутністю 

змістовного дозвілля, які справили негативний вплив на молодь. 

Спеціалізований туризм 

(Мисливсько-рибальській)» 

Метою навчальної дисципліни є розгляд теоретично-методологічних та 

практичних аспектів формування, функціонування і розвитку 

мисливсько-рибальського туризму як цілісної системи 

урбокомпенсаційного природокористування. Розкриття основних 

понять й концепцій мисливсько-рибальського туризму. Аналіз 

світового досвіду і перспективи розвитку мисливського туризму в 

Україні. 

 

http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/

