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Опис навчальної дисципліни
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.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.).
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом.
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота.
Підсумковий контроль: залік (ПМК).
Наявність широких знань з туризмознавства.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
• знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові • здатність до критичного мислення, аналізу і
поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та синтезу (К04);
туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а • здатність до пошуку, оброблення та аналізу
також світоглядних та суміжних наук (ПР02);
інформації з різних джерел (К06);
• ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею • навички
використання
інформаційних
та
користуватися (ПР08);
комунікаційних технологій (К08);
• організовувати процес обслуговування споживачів туристичних • вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми
послуг на основі використання сучасних інформаційних, (К09);
комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів • здатність аналізувати діяльність суб’єктів
якості і норм безпеки (ПР09);
індустрії туризму на всіх рівнях управління (К18);

Програмні результати навчання
• розуміти принципи, процеси і технології організації роботи
суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем
(адміністративно-управлінська,
соціально-психологічна,
економічна, техніко-технологічна) (ПР10);
• виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання
(ПР20);
• приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за
результати своєї професійної діяльності (ПР21).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
• розуміння процесів органі-зації туристичних
подорожей
і
комплексного
туристичного
обслуговування
(готельного,
ресторанного,
транспортного,
екскурсійного,
рекреаційного
(К20);
• розуміння принципів, процесів і технологій
організації роботи суб’єкта туристичної індустрії
та її підсистем (К22).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні основи та практичні аспекти організації подієвого туризму
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Проведіть
порівняльний
аналіз
Тема 1. Концептуальні
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних термінів у сфері подієвого туризму в
основи подієвого туризму.
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
українській та іноземній літературі.
Тема 2. Ресурсне та
Проведіть
порівняльну
Відвідування занять; захист домашнього завдання;
інфраструктурне
характеристику інфраструктурного
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
забезпечення подієвого
забезпечення подієвого туризму
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
туризму.
порівняно з іншими видами туризму.
Тема 3. Фестивалі – як
Відвідування занять; захист домашнього завдання;
Охарактеризуйте
найвідоміші
складова подієвого
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
фестивалі в різних регіонах України.
туризму.
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
Тема 4. Технологія
Відвідування занять; захист домашнього завдання;
розробки, організації та
Охарактеризуйте
особливості
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
проведення подієвих
організації подієвих турів.
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
турів.
Модуль 2. Географія подієвого туризму в Україні та світі
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Проведіть
аналіз
особливостей
Тема 5. Подієвий туризм в
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розвитку подієвого туризму в різних
Україні.
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
регіонах України.
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Проведіть аналіз ключових чинників
Тема 6. Подієвий туризм в
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних впливу на розвиток подієвого
Європі.
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
туризму в різних країнах Європи.
Відвідування занять; захист домашнього завдання; Проведіть аналіз ключових чинників
Тема 7. Подієвий туризм в
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних впливу на розвиток подієвого
в країнах Азії.
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
туризму в різних країнах Азії.
Проведіть аналіз ключових чинників
Тема 8. Подієвий туризм в Відвідування занять; захист домашнього завдання; впливу на розвиток подієвого
Американського
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних туризму
в
різних
країнах
туристичного регіону.
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
Американського
туристичного
регіону.
Проведіть аналіз ключових чинників
Тема 9. Подієвий туризм в Відвідування занять; захист домашнього завдання;
впливу на розвиток подієвого
в країнах Африки,
обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
туризму в різних країнах Африки,
Австралії та Океанії.
завдань; завдання самостійної роботи; тестування.
Австралії та Океанії.
Назва теми

1.

2.
3.
4.
5.

Види робіт

Інформаційні джерела
Білоус С. В. Проблеми та напрями вдосконалення подієвого менеджменту в Україні / С. В. Білоус, А. Т. Грицишин,
І. З. Мункачій // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2021.
– № 2 (103). – С. 51-55.
Вовк К. М. Теоретична сутність поняття «подієвий туризм» та прикладні аспекти його використання / К. М. Вовк //
Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 3 (19). – С. 184-193.
Галасюк С. С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посіб. / С. С. Галасюк, С. Г.
Нездоймінов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2016. – 178 с.
Герасименко В. Г. Організація надання туристичних послуг : навч. посіб. / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк. – Одеса
: Атлант, 2014. – 242 с.
Гриненко С. Гітарні фестивалі та конкурси 2020 року: офлайн та онлайн-формат / С. Гриненко // Молодий вчений. –
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13.
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2020. – № 9 (85). – С. 15-18.
Зеленська Л. Івент-менеджмент: словник-довідник організатора заходів / Л. Зеленська, А. Романова – Київ :
НАКККІМ, 2015. – 84 с.
Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму : навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. - 334 с.
Огієнко А. В. Видові ознаки класифікації туризму: регіональний аспект / А. В. Огієнко // Modern Economics. – 2020. –
№ 20. – С. 167-174.
Огієнко М. М. Просування заходів подієвого туризму інструментами таргетингу / М. М. Огієнко, А. В. Огієнко //
Modern Economics. – 2020. – № 19. – С. 149-154.
Організування туристичної діяльності : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, А. В. Дубодєлова, І. Я. Кулиняк, Х. Ю. Малкуш.
– Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 352 с.
Парфіненко А. Ю. Подієвий туризм як чинник формування туристичної привабливості міста / А. Ю. Парфіненко //
Географія та туризм. – 2015. – Вип. 34. – С. 144-154
Солоненко Ю. В. Фестивалі вуличної їжі як елемент туристичної дестинації / Ю. В. Солоненко // Економіка і
організація управління. – 2021. – № 4 (44). – С. 243-255.
Хальцбаур У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер; [пер.с нем. Т.
Фоминой]. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с.
Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: всі завдання за темами відповідних модулів дисципліни
здаються до написання поточної модульної роботи за цим модулем. Порушення цієї вимоги зумовить зниження
отриманої оцінки на 90-70 % залежно від рівня порушення термінів здачі завдання. Перескладання модулів
відбувається виключно за наявності поважних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);
кожен
студент самостійно виконує поточні модульні роботи та проходить тестування без використання будь-яких
допоміжних джерел інформації (на будь-яких носіях). Їх використання дозволяється лише для підготовки до цих
видів робіт, а також до виконання практичних завдань.
Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим. Відпрацювання пропущених занять відбувається
згідно політики щодо термінів виконання та перескладання. За наявності поважних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може здійснюватись в он-лайн формі на основі дистанційного курсу за
умови попереднього узгодження з провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (7 балів); захист домашнього завдання (9 балів);
обговорення матеріалу занять (8 балів); виконання навчальних завдань (9 балів); завдання
45,5
самостійної роботи (4 балів); тестування (4 балів); поточна модульна робота (4,5 балів)
Модуль 2 (теми 5-9): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (11 балів);
обговорення матеріалу занять (10 балів); виконання навчальних завдань (11 балів); завдання
54,5
самостійної роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (4,5 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за
шкалою ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

0-34

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
навчальної дисципліни

