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Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни 

“Технологія розробки і реалізації туристичного продукту” для студентів денної 

та заочної форм навчання спеціальності 242 Туризм/ Бєлобородова М.В. – Д.: 

НТУ «ДП», 2021. – 37 с. 

 
Наведено методичні рекомендації щодо організації курсової роботи з 

дисципліни “Технологія розробки і реалізації туристичного продукту”, її 

оцінювання та проведення захисту. Розкриті компоненти, що сприяють 

досягненню програмних результатів навчання, а також підкріпленню комплексу 

компетентністних характеристик студентів (знань, умінь, комунікацій, 

автономності та відповідальності) у процесі виконання курсової роботи. 

Методичні рекомендації містять загальні положення та вказівки щодо 

складання звіту про виконання курсової роботи. 

Методичні рекомендації призначені для студентів денної та заочної форм 

навчання спеціальності 242 “Туризм ”, галузі 24 “Сфера обслуговування”. 
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ВСТУП 

 
Написання курсової роботи є необхідним етапом для закріплення 

теоретичних та практичних знань, здобутих студентами на лекціях та під час 

практичних занять; для відпрацювання навичок самостійної роботи з елементами 

творчого пошуку та ініціативності, для вироблення вміння узагальнювати 

теоретичні матеріали, аналізувати практичну інформацію, працювати зі 

спеціальною літературою та довідниковими матеріалами; для розвитку навиків 

формулювання власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування прийнятих 

рішень та пропозицій. 

Курсова робота передбачає закріплення здобутих студентами знань з 

дисципліни “Технологія розробки і реалізації туристичного продукту” і є 

самостійною роботою, виконання якої свідчить про опанування студентом 

методики проектування туристичного продукту, пошуку покупця розробленого 

продукту та його просування і реалізації на відповідному ринку, а також вміння 

професійно виконувати завдання, пов'язані з забезпеченням раціональної 

організації роботи туристичних підприємств, поліпшенням якості послуг і 

впровадженням заходів із підвищення ефективності роботи закладу в цілому. 

Значення  курсової роботи: 

• допомагає студентам поглибити і систематизувати отримані знання; 

• дозволяє оволодіти первинними навичками збору, аналізу і 

систематизації інформації з різних джерел; 

• формує навички обґрунтування висновків і пропозицій, тобто 

дозволяє виявити здатність студента самостійно осмислити проблему і творчо її 

дослідити; 

• дозволяє студентам проявити відповідальність, уміння зібратися, 

самоорганізуватися і вчасно виконати поставлені завдання. 

Тривалість курсової роботи визначається затвердженим навчальним 

планом за спеціальністю 242 Туризм. Конкретні терміни проведення курсової 

роботи встановлюються графіком навчального процесу, який затверджується 

щорічно керівництвом НТУ “Дніпровська політехніка”. 

За прийняті в курсовій роботі рішення та правильність усіх отриманих 

результатів і даних відповідає автор. 
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1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Курсова робота має на меті систематизацію і закріплення одержаних 

теоретичних знань з технології розробки і реалізації туристичного продукту, а 

також  організації туристичного обслуговування. В ході курсової роботи 

реалізуються наступні завдання: 

• поглиблення теоретичних знань із вибраної теми; 

• формування навичок використання літературних джерел, 

періодичних видань, новітніх інформаційних технологій, рекламних  та інших 

ілюстровано – інформаційних матеріалів; 

• розвиток творчої ініціативи, самостійності, відповідальності та 

організованості; 

• підготовка до підсумкового контролю. 

До освітнього компоненту Ф6 Курсова робота з дисципліни Технологія 

розробки і реалізації туристичного продукту віднесено такі результати навчання: 

 

ПР06 
Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології 

обслуговування туристів 

ПР07 Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт 

ПР08 Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися 

ПР10 
Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 

бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-

психологічна, економічна, техніко-технологічна) 

ПР19 Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань 

 

У процесі написання та захисту курсової роботи з курсу «Організація 

туристичних подорожей» студент повинен продемонструвати: 

• глибоке знання основних методичних положень нормативних та 

законодавчих актів, що стосуються туристичної індустрії; 

• знання основних програмних теоретичних положень курсу та вміння 

поглиблювати їх шляхом вивчення наукової літератури; 

• вміння пов'язувати конкретні проблеми  з сучасним етапом 

економічного розвитку суспільства; 

• самостійність та оригінальність викладення матеріалу, використання 

математичних, статистичних, облікових та інших прийомів обробки інформації; 

• завершеність, логічність, послідовність та точність у виконанні 

безпосередньо обліково-аналітичної частини роботи; 

• уміння робити самостійні, правильні аналітичні висновки і глибокі 

узагальнення, давати оцінку різним економічним явищам і процесам; 

• логічність побудови плану та змісту курсової роботи, культуру 
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мислення і мови; 

• уміння правильно оформити роботу відповідно до існуючих вимог; 

• уміння аргументовано вести захист курсової роботи. 

Тематика курсової роботи та регламент їх виконання встановлюються на 

початку навчального семестру. Студент самостійно обирає тему курсової роботи 

і узгоджує її з викладачем-керівником. Тематика курсових робіт розглядається і 

затверджується кафедрою. Студент може запропонувати власну тему, 

обґрунтувавши необхідність та доцільність її розробки та подавши відповідну 

заяву на ім'я завідувача кафедри. 

Збіг тем курсових робіт у студентів однієї групи не бажаний, крім випадків, 

коли бази дослідження різні. 

Студенти заочної форми навчання можуть обрати тему, що відповідає 

профілю їхньої роботи. В будь-якому випадку вибір теми роботи має бути 

обґрунтований і не носити випадкового характеру. 

В процесі виконання курсової роботи велике значення має робота з 

джерелами. Добір літератури здійснюється студентом самостійно, з урахуванням 

рекомендованого переліку. Студент також повинен користуватися матеріалами з 

періодичних видань, знати їх перелік, вміти в них орієнтуватися (знайти і 

підібрати матеріал). 

Студенти мають широко використовувати матеріали статистичних 

збірників і джерел цифрової інформації, а також нормативно-законодавчу базу. 

Вивчення літератури слід починати з підручників і навчальних посібників. 

Спочатку необхідно твердо засвоїти вимоги програми курсу за темою курсової 

роботи. Лише за наявності усесторонніх знань матеріалів теми можна навчитися 

методиці її дослідження. Причому, в суму цих знань слід включити не лише 

основну літературу, рекомендовану програмою курсу, але й ряд інших джерел 

(особливо перекладних) з тим, щоб студенти найбільш повно оволоділи темою 

роботи. Якщо цієї літератури виявляється недостатньо, студент має звернутися 

за допомогою до керівника, який вказує праці науковців та практиків, що 

досліджують обрану тему або близьку до неї. 

Черговість подальшого вивчення інформаційних джерел не 

регламентується: це визначається специфікою теми, повнотою переліку джерел, 

а також підготовленістю студента. В більшості випадків доцільно перейти до 

вивчення монографічних видань, оскільки в них, як правило, систематизується 

навчальний матеріал і розкриваються фундаментальні проблеми та можливі 

шляхи їх вирішення. 
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2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  
 

Основними етапами виконання курсової роботи є : 

 вибір теми курсової роботи, узгодження теми з науковим керівником; 

 знайомство зі змістом теми і складання плану роботи; 

 вивчення законодавчих та нормативних документів, літературних 

джерел, збір, обґрунтування та дослідження фактичного матеріалу; 

 обробка фактичного матеріалу; 

 написання тексту і оформлення курсової роботи; 

 усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту роботи; 

 захист курсової роботи. 

Під час дії карантинних заходів студенти виконують завдання курсової 

роботи у віддаленому режимі за місцем самоізоляції. При цьому керівник 

курсової роботи періодично спілкується зі студентами за допомогою 

різноманітних програм, наприклад таких, як Microsoft Teams, Microsoft Yammer 

або електронна пошта. 

До кінця терміну виконання курсової роботи, студент зобов’язаний 

скласти звіт, який містить всі етапи та результати створення програми та 

калькуляції туристичного продукту згідно обраного варіанту завдання та 

захистити його перед викладачем. Викладач, згідно критеріїв оцінювання, 

зараховує студенту відповідні бали. 

До захисту курсової роботи допускаються студенти, які не мають поточної 

заборгованості із навчальної дисципліни.  

Важливим кінцевим етапом виконання курсової роботи є її захист студентом. 

Під час захисту виявляється наскільки глибоко студент оволодів 

теоретичним та практичним блоком курсу. Захист здійснюється перед комісією, 

яка затверджена кафедрою, в присутності академічної групи. 

Курсова робота, яка в процесі перевірки отримала позитивну оцінку, 

допускається до захисту. В тих випадках, коли курсова робота має вагомі недоліки 

і оцінена «незадовільно», студент повинен виконати нову роботу, або ж суттєво 

переробити стару. 

Під час захисту курсової роботи кожному студенту дається до 7 хв для 

викладення основних положень своєї роботи. Захист курсових робіт здійснюється 

за встановленим графіком прилюдно, перед комісією. Склад комісії призначає 

завідувач кафедри. Захист передбачає стислий виклад студентом основних 

теоретичних аспектів розвитку туристської галузі, розкриває основні принципи 

проведених розрахунків та обґрунтування прийнятих рішень, дає пояснення щодо 

суті зауважень, відповіді на запитання членів комісії.. 
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3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

 
Звіт із курсової роботи має такі структурні елементи: 

•  титульна сторінка; 

• зміст; 

• вступ; 

• розділи основної частини; 

• висновки; 

• перелік посилань; 

• додатки. 

Титульна сторінка – перша сторінка курсової роботи. Вона включається у 

загальну нумерацію сторінок, але номер на ній не проставляється. Форма титульної 

сторінки курсової роботи наведена у додатку А. До захисту допускається робота за 

наявності на титульній сторінці підписів студента і керівника. 

Зміст звіту з курсової роботи розташовують безпосередньо після титульної 

сторінки. До змісту включають: 

• вступ; 

• послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і 

підпунктів (якщо вони мають заголовки) основної частини пояснювальної записки; 

• висновки; 

• перелік посилань; 

• додатки. 

Напроти кожного структурного елементу, включеного до змісту, 

проставляють номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу. 

Вступ містить програмно-цільові параметри курсової роботи, які подаються 

в такій послідовності: 

• проблема, сформульована в темі курсової роботи, її актуальність; 

• мета та завдання курсової роботи; 

• огляд використаної літератури; 

• структура пояснювальної записки курсової роботи. 

Однією з основоположних вимог до курсової роботи є актуальність теми 

дослідження. Висвітлення актуальності теми не має бути багатослівним. 

Достатньо в межах однієї сторінки показати головне – суть проблемної ситуації і 

те, які наслідки може принести її вирішення. 

Наукова проблема підлягає вирішенню лише в тому випадку, коли вона 

розпізнана у певному соціально-економічному явищі чи процесі, тобто шляхом 

виділення об’єкта і предмета дослідження. 

Об’єкт дослідження – це сукупність явищ і процесів реальності, які істотно 
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відрізняються за своєю внутрішньою природою, основними рисами, законами 

функціонування і розвитку від інших об’єктів цієї реальності. Об’єкт може бути 

багатопредметним і розглядатися різними науковими дисциплінами з різних 

позицій. 

Предмет дослідження включає в себе ті сторони і властивості об’єкта, які в 

найбільш повному виді виражають досліджувану проблему (протиріччя, що в ній 

криється) і підлягають вивченню. 

Зміст проблеми, особливості досліджуваного об’єкта і предмета 

обумовлюють специфіку дослідження і його направленість, що виражаються у 

його цілях і завданнях. 

Мета дослідження – це планований результат, модель очікуваного вирішення 

проблеми, яка має бути досягнута лише за допомогою проведення дослідження. 

Метою дослідження може бути одержання аналітичної інформації про проблемну 

ситуацію, виявлення причинно-наслідкових зв’язків та тенденцій розвитку.  

Завдання дослідження представляють собою змістовну, методичну й 

організаційну конкретизацію мети. Дослідницькі завдання формулюються як 

конкретні цільові установки, що визначають основні напрями й етапи вирішення 

поставленої проблеми. 

Курсова робота повинна бути виконана творчо, самостійно, на основі 

глибокого вивчення законодавчих та нормативних документів, праць вітчизняних 

та зарубіжних теоретиків та практиків індустрії гостинності, використання 

конкретного фактичного матеріалу. Курсова робота повинна бути написана 

науковою мовою, просто, виключно українською мовою. 

Неприпустимо механічне списування матеріалу з книг, журнальних статей 

тощо. Студент повинен самостійно формулювати свої думки, не допускати 

повторень, уважно слідкувати за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими 

її розділами, положеннями, фактичним та цифровим матеріалом. Викладати 

матеріал треба в невизначеній формі ("приймається", "вибирається", 

"визначається" і т.д.). 

Роботу оформлюють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм).  

У друкованому варіанті текст розташовується до тридцяти рядків на сторінці 

з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір - кегль 14-й, 

інтервал-1,5, шрифт – Times New Roman). Абзацний відступ має бути однаковим 

упродовж усього тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам (1,25). 

Текст курсової роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів 

берегів: з лівого боку – 20, з правого - 20, зверху - 20, знизу - 20 мм. 

Під час виконання роботи треба дотримуватись рівномірної щільності, 

контрастності й чіткості зображення упродовж усієї роботи. Окремі слова, 

формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; 
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щільність вписаного тексту повинна максимально наближуватись до щільності 

основного зображення. 

Робота повинна бути надрукована з одного боку стандартного аркуша 

обсягом 35-40 сторінок.  

Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові 

на перевірку. При необхідності вона доопрацьовується згідно з його зауваженнями, 

а потім допускається до захисту. 

Кожний розділ, у тому числі "ВСТУП", "ВИСНОВОК", "СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" починають з нової сторінки. 

Одна з головних вимог до графічного і табличного матеріалу — їх наочність. 

Заголовки таблиць розміщують над ними і мають відображати основний її зміст та 

вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. Справа над тематичним 

заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак 

«№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера питання та 

порядкового номера таблиці.  

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. 

Перенос її на наступну сторінку допускається, якщо в ній містяться 

взаємопов’язані характеристики об’єкта дослідження. При переносі таблиці у 

правому верхньому кутку наступної сторінки слід писати: «Продовження  

табл.2.3». 

Таблицю розміщують по тексту після першого посилання на неї. Громіздкі 

таблиці допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки.  

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (схеми, 

діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його 

сприйняття. Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою 

діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. 

Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунку складається з номера 

питання та порядкового номера рисунку. Наприклад: Рис. 1.1. (перший рисунок 

першого питання). В рисунках обов’язково вказується масштаб. 

Кожен рисунок розміщується по тексту після першого посилання на нього 

або на наступній сторінці, якщо рисунок завеликий. Рисунки допоміжного чи 

довідкового характеру слід винести у додатки. 

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються в межах розділу 

арабськими цифрами. Номер формули складається з номера питання та 

порядкового номера формули, розмежованих крапкою. Номер формули слід взяти 

у дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього ряду формули, до якої він 

відноситься. Допускається наскрізна нумерація формул по всій роботі. 

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення 

цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий 
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номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому 

сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с.10] означає, що 

цитату взято з джерела, зазначеного у списку літератури під номером 5 на сторінці 

10. При цитуванні текстів з газет, інформативних матеріалів готелю, невеликих за 

обсягом нормативних документів посилання на сторінки не обов’язкове. 

Наприклад: [23]. При посиланні на непряме цитування у квадратних дужках 

додатково зазначається «див». Наприклад: [див. 7, с.25]. 

Приклад оформлення списку літератури див. у Додатку Б. 

Висновки – послідовний логічно побудований виклад підсумків виконання 

курсової роботи та їх співвідношення із загальною метою і конкретними 

завданнями, поставленими у вступі. Заключна частина курсової роботи має 

представляти собою синтез інформації, накопиченої в ході дослідження, містити 

висновки щодо вирішених завдань, а також вказувати на ступінь їх вирішення. В 

них визначається прикладна значущість роботи, дається її підсумкова оцінка. В 

ряді випадків висновки роботи можуть містити практичні пропозиції, вказувати на 

шляхи подальшого дослідження даної теми або її розширення. 

Висновки розміщують після розділів основної частини пояснювальної 

записки. У висновках викладають найбільш важливі результати курсової роботи, 

фіксують повноту реалізації мети та вирішення завдань. 

Додатки не включаються в загальний обсяг курсової роботи і можуть 

вміщувати в себе всі необхідні матеріали, на які по тексту є посилання. Наприклад, 

(Див. додаток А). 

Після списку літератури на окремому аркуші вказуємо «Додатки». 

«Додаток__» пишеться  у правому верхньому кутку. Знак «№» перед цифрою не 

ставиться. Нумерація додатків здійснюється послідовно в цифрах (1, 2, 3...) або 

буквах (А, Б, В...) Нумерація сторінок ведеться окремо по кожному додатку. 

В якості додатків не можуть бути використані законодавчі та нормативні 

акти або витяги з них. 

Оформлення таблиць та графічного матеріалу в додатках проводиться так, як 

було показано вище, крім нумерації таблиць і рисунків. 

Сторінки потрібно нумерувати арабськими цифрами, додержуючись 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту курсової роботи. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок, номер на 

ньому не ставиться. 

Строк подання роботи на кафедру для реєстрації визначає викладач – 

науковий керівник згідно графіка освітнього процесу. 
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4 ТЕМАТИКА ТА ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

 
Курсова робота складається із теоретичної та практичної частин. Орієнтовні 

варіанти тематики теоретичної частини наведені в Додатку В. Студент за 

погодженням із науковим керівником може запропонувати іншу тему теоретичної 

частини курсової роботи, яка входить до курсу вивченої дисципліни. Теоретична 

частина складає Перший розділ курсової роботи, структурований за пунктами та 

підпунктами (зазвичай до двох-чотирьох пунктів або підпунктів). Обсяг 

теоретичної частини – до 15 сторінок.  

Дослідження обраної теми включає в себе розгляд історії розвитку процесу 

або явища, його тенденцій на сьогоднішній день та прогнозів. Положення 

теоретичної частини обов’язково підкріплюються посиланнями на літературні 

джерела як вітчизняних, так і міжнародних авторів. Наприкінці теоретичної 

частини обов’язково має бути подане обґрунтоване власне відношення студента до 

розглянутого явища або процесу. Прояви академічної недоброчесності є 

неприпустимими і при їх виявленні робота не допускається до захисту.   

Практична частина включає в себе такі завдання: 

1. Розробити програми перебування (другий розділ) 

2. Розрахувати вартість туру (третій розділ).  

Наприкінці роботи обов’язково подаються висновки із проведеного 

дослідження. Студент обирає один з варіантів завдань, наданих у таблиці 4.1. 

Дублювання варіантів практичної частини неприпустиме. 

Таблиця 4.1 

 
Варіант 1 

Вид тура: Гірськолижний 

Кількість учасників: 10 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро –Цюрих -  Церемат (Швейцарія) - Дніпро 

Термін перебування: 7 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Ціни вказані в Євро за апартамент 

 Готель номер ціна 

Schweizerhof 4 * 2х кімнатний апартамент 7745 

Schweizerhof 4 * 3х кімнатний апартамент 11615 

 У вартість проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в готелі 4 * Schweizerhof 

Додатково оплачується: 

• сніданок 30  € / чол / ніч або напівпансіон 60  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 40  € / чол / ніч. 

• сіті такси 2,10  € / чол / ніч 

Ціни вказані в Євро за шале 

 Готель номер ціна 

Шале Talisman4 * 3х єтажное шале на 12 чол 12450 
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Транспорт: Авіа переліт (220€)+ залізничний транспорт(10€)  

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. СКІ-ПАС Церматт.  

Скі-пас  Дорослі  Підлітки   Діти 

день        79.00€      67.00€      40,00€ 
2. Льодовиковий Екпрес – 25€ 

3. Льодовиковий палац –20€ 

4. Вертольотом до Маттерхорн – 75€ 

5. Бігові лижі - 10€ 

6. Ковзани  - 15€ 

7. Санки - 15€ 

8. Нічне катання в повний місяць - 75€ 

9. Сходження на льодовик - 120€ 

Варіант 2 

Вид тура: Гірськолижний 

Кількість учасників: 5 (дорослі)+ 5(діти 13-15 років) 

Маршрут: Дніпро –Цюрих -  Церемат (Швейцарія) - Дніпро 

Термін перебування: 14 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Ціни вказані в Євро за апартамент 

 Готель номер ціна 

Schweizerhof 4 * 2х кімнатний апартамент 7745 

Schweizerhof 4 * 3х кімнатний апартамент 11615 

 У вартість проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в готелі 4 * Schweizerhof 

Додатково оплачується: 

• сніданок 30  € / чол / ніч або напівпансіон 60  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 40  € / чол / ніч. 

• сіті такси 2,10  € / чол / ніч  

Ціни вказані в Євро за шале 

 Готель номер ціна 

Шале Talisman4 *  шале на 12 чол 12450 

Транспорт: Авіа переліт (220€)+ залізничний транспорт(10€)  

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. СКІ-ПАС Церматт.  

Скі-пас  Дорослі  Підлітки   Діти 

день        79.00€      67.00€      40,00€ 
2. Льодовиковий Екпрес – 25€ 

3. Льодовиковий палац –20€ 

4. Вертольотом до Маттерхорн – 75€ 

5. Бігові лижі - 10€ 

6. Ковзани  - 15€ 

7. Санки - 15€ 

8. Нічне катання в повний місяць - 75€ 

9. Сходження на льодовик - 120€ 

Варіант 3 

Вид тура: Екскурсійний  

Кількість учасників: 15 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро - Верона – Ватікан –Верона-  Дніпро. 

Термін перебування: 7днів 
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Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Ціни вказані в Євро  за номер: 

1. Ai Giardini B&B 

Двомісний номер с 1 ліжком та власною ванною кімнатою – 52 € 

У вартість проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 10  € / чол / ніч  

Додатково оплачується: 

Вечеря в ресторані готеля 20  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 20  € / чол / ніч. 

• користування СПА в готелі – 15 € / чол / ніч. 

2. Bologna Hotel Verona 

Трьохмісні номери з власною ванною кімнатою - 46€ 

У вартість проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в готелі  

• сніданок 10  € / чол / ніч  

Додатково оплачується: 

Вечеря в ресторані готеля 20  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 20  € / чол / ніч. 

Транспорт: Авіа транспорт(350 €) + автобус(20 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Катання на човні до площі Св. Марка - 5€ 

2. Екскурсія з російськомовним гідом по Венеції - 17€ 

3. Відвідування Палацу Дожів - 13€ 

4. Катання на гондолі - 10€ 

5. Катання на моторному човні по Гранд-Каналу - 7€ 

6. Єкскурсія по Нічний Падуї - 45€ 

7. Єкскурсія в Музеї Ватикану - 20€ 

8. Єкскурсія в базиліку Святого Петра з російськомовним гідом - 18€ 

Варіант 4 

Вид тура: Розважально-пізнавальний 

Кількість учасників: 6 (діти 8-10 років) + 6 (дорослі) 

Маршрут: Дніпро  - Париж -  Дніпро 

Термін перебування: 5 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Отель Hyatt Regency Paris Etoile 4* 

(Діти до 11 років без оплати і без додаткового спального місця) 

Двомісний номер с 1 ліжком - 178 EUR за номер. 

Двомісний номер стандарт – 186 EUR за номер. 

Додаткові платежі: 

Плата за сніданок: від 24 EUR за особу  

Плата за трансфер з аеропорту: 135 EUR за транспортний засіб 

Плата за розкладне додаткове ліжко: 100.00 EUR за ніч 

Транспорт: Авіа транспорт(350 € - дорослий, 175 € - дитячий) + автобус(20 €) 

http://www.booking.com/hotel/it/ai-giardini-b-amp-b.ru.html?aid=379042;label=it-gax9U8weMgAf8tuyrG_QQQS36568805794%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-1018704272%3Alp1012852%3Ali%3Adec%3Adm;sid=dd3a8db27404768901cb1f3ec78ccf97;dcid=4;checkin=2015-12-28;dist=0;group_adults=2;interval=1;no_rooms=1;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&#RD60037601
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Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

Зоопарк в Венсенському лісі. Вхідний квиток для дорослого 8 євро, 

для дитини з 4 до 16 років 5 євро, до 4 років безкоштовно 

Ферма Жоржа Віля. Вхідні квитки - 2 євро, до 7 років безкоштовно, з 

7 до 26 років - 1 євро. Є абонемент на рік, що стоїть 10 євро 

(знижений тариф 5 євро). 

Музей Клюні (Музей Середньовіччя). Вхідний квиток 5,5 € і 6,7 € 

музей і експозиція, для тих, хто молодше 25 років і для всіх по 

неділях 4 € і 5,2 € (музей і експозиція). Вхід безкоштовний для осіб 

молодше 18 років, безробітних, вчителів, деяких категорій студентів. 

Вхід безкоштовний для всіх в першу неділю місяця. Для мають карту 

musйes-monuments вхід безкоштовний. 

Музей у траві. Вхідні квитки: насамперед ви платите 2,50 євро за 

вхід в Jardin d'acclimatation, потім тільки в Музеї в траві ви платите 

3,5 євро (знижений тариф 3 євро), за вхід в «ательє», де ви можете 

чому- то навчитися або зробити своїми руками - окрема оплата від 3 

євро. 

Парк Діснейленд. Парк відкритий цілий рік. Влітку, в липні і серпні, 

режим роботи 9.00-23.00, в інший час року - 10.00-20.00, можна 

придбати квиток у Діснейленд або студії Діснея (тільки один парк на 

вибір) на 1 день (дорослий - 40 євро, діти з 3 до 11 років - 30 євро), на 

2 дні "Passe-Partout" на парк Діснея і студію Уолта Діснея (дорослий 

- 89 євро, дитячий 69 євро), і на 3 дня "Passe-Partout" на парк Діснея і 

студію Уолта Діснея ( дорослий 108 євро, дитячий 80 євро). Вхід для 

дітей до 3 років безкоштовний. Квиток діє на всі атракціони на 

території парку. 
Варіант 5 

Вид тура: Розважально-пізнавальний 

Кількість учасників: 4 (діти 4-6 років) + 4 (дорослі) 

Маршрут: Дніпро - Париж -  Дніпро 

Термін перебування: 7 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Отель Hyatt Regency Paris Etoile 4* 

(Діти до 11 років без оплати і без додаткового спального місця) 

Двомісний номер с 1 ліжком - 178 EUR за номер. 

Двомісний номер стандарт – 186 EUR за номер. 

Додаткові платежі: 

Плата за трансфер з аеропорту: 135 EUR за транспортний засіб 

Плата за розкладне додаткове ліжко: 100.00 EUR за ніч 

Транспорт: Авіа транспорт(350 € - дорослий, 175 € - дитячий) + автобус(20 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

Зоопарк в Венсенському лісі. Вхідний квиток для дорослого 8 євро, 

для дитини з 4 до 16 років 5 євро, до 4 років безкоштовно 

Ферма Жоржа Віля. Вхідні квитки - 2 євро, до 7 років безкоштовно, з 

7 до 26 років - 1 євро. Є абонемент на рік, що стоїть 10 євро 

(знижений тариф 5 євро). 

Музей у траві. Вхідні квитки: насамперед ви платите 2,50 євро за 

вхід в Jardin d'acclimatation, потім тільки в Музеї в траві ви платите 

3,5 євро (знижений тариф 3 євро), за вхід в «ательє», де ви можете 

чому- то навчитися або зробити своїми руками - окрема оплата від 3 

євро. 

Парк Діснейленд. Парк відкритий цілий рік. Влітку, в липні і серпні, 
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режим роботи 9.00-23.00, в інший час року - 10.00-20.00, можна 

придбати квиток у Діснейленд або студії Діснея (тільки один парк на 

вибір) на 1 день (дорослий - 40 євро, діти з 3 до 11 років - 30 євро), на 

2 дні "Passe-Partout" на парк Діснея і студію Уолта Діснея (дорослий 

- 89 євро, дитячий 69 євро), і на 3 дня "Passe-Partout" на парк Діснея і 

студію Уолта Діснея ( дорослий 108 євро, дитячий 80 євро). Вхід для 

дітей до 3 років безкоштовний. Квиток діє на всі атракціони на 

території парку. 

Варіант 6 

Вид тура: Пляжний 

Кількість учасників: 24 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Хургада -  Дніпрок 

Термін перебування: 5 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. El Samaka Beach Hotel 3 * Standard Room 2 х місний - 60 EUR 

за номер. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в Готелі 

• харчування (сніданок, обід). 

2. Fortuna 3 * (Хургада) 3 * Standard Room 2х місний - 44 EUR за 

номер. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• харчування (сніданок). 

Транспорт: Авіа транспорт(350 €) + автобус(20 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Морська прогулянка на вітрильному катамарані (Нетривалі 

поїздки на вітрильному катамарані із зупинками на купання у 

відкритому морі.) - 15 EUR 

2. Морська прогулянка на коралові рифи (3 зупинки на купання з 

яхти, обід на кораблі.) - 30 EUR 

3. VIP морська прогулянка (Снорклинг, райський острів, катання на 

таблетках і бананах, рибалка і відпочинок на самому модному пляжі 

Хургади Dream Beach) - 65 EUR 

4. Помаранчева бухта (Купання на рифах, смачний обід на острові,) 

- 35EUR 

5. Море Плюс (Змішана програма, що включає в себе і снорклінг, і 

риболовлю, і обід на кораблі зі східним шоу, і подорож на коралові 

острови на човні з прозорим дном.) - 65EUR 

6. Супер Море Плюс (Програма "Море Плюс" + обід з 

морепродуктами + човен з прозорим дном нового покоління + 

відпочинок на райському острові.) -85 EUR 

7. Шоу дельфінів та інших морських тварин-20 EUR 

8. Плавання з  дельфінами - 30EUR 

Варіант 7 

Вид тура: Пляжний 

Кількість учасників: 30 (дорослі) + 2 (діти 0-2) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Хургада -  Дніпрок 

Термін перебування: 10 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. El Samaka Beach Hotel 3 * Standard Room 2 х місний - 60 EUR 

за номер. 
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У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в Готелі 

• харчування (сніданок, обід). 

2. Fortuna 3 * (Хургада) 3 * Standard Room 2х місний - 44 EUR за 

номер. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• харчування (сніданок). 

Транспорт: Авіа транспорт(350 €) + автобус(20 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Морська прогулянка на вітрильному катамарані (Нетривалі 

поїздки на вітрильному катамарані із зупинками на купання у 

відкритому морі.) - 15 EUR 

2. Морська прогулянка на коралові рифи (3 зупинки на купання з 

яхти, обід на кораблі.) - 30 EUR 

3. VIP морська прогулянка (Снорклинг, райський острів, катання на 

таблетках і бананах, рибалка і відпочинок на самому модному пляжі 

Хургади Dream Beach) - 65 EUR 

4. Помаранчева бухта (Купання на рифах, смачний обід на острові,) 

- 35EUR 

5. Море Плюс (Змішана програма, що включає в себе і снорклінг, і 

риболовлю, і обід на кораблі зі східним шоу, і подорож на коралові 

острови на човні з прозорим дном.) - 65EUR 

6. Супер Море Плюс (Програма "Море Плюс" + обід з 

морепродуктами + човен з прозорим дном нового покоління + 

відпочинок на райському острові.) -85 EUR 

7. Шоу дельфінів та інших морських тварин-20 EUR 

8. Плавання з  дельфінами - 30EUR 

Варіант 8 

Вид тура: Екскурсійний  

Кількість учасників: 8 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  - Верона – Ватікан –Верона-  Дніпро. 

Термін перебування: 8 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Ціни вказані в Євро  за номер: 

1. Ai Giardini B&B 

Двомісний номер с 1 ліжком та власною ванною кімнатою – 52 € 

У вартість проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 10  € / чол / ніч  

Додатково оплачується: 

Вечеря в ресторані готеля 20  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 20  € / чол / ніч. 

• користування СПА в готелі – 15 € / чол / ніч. 

2. Bologna Hotel Verona 

Тримісні номери з власною ванною кімнатою - 46€ 

У вартість проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в готелі  

• сніданок 10  € / чол / ніч  

Додатково оплачується: 

http://www.booking.com/hotel/it/ai-giardini-b-amp-b.ru.html?aid=379042;label=it-gax9U8weMgAf8tuyrG_QQQS36568805794%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-1018704272%3Alp1012852%3Ali%3Adec%3Adm;sid=dd3a8db27404768901cb1f3ec78ccf97;dcid=4;checkin=2015-12-28;dist=0;group_adults=2;interval=1;no_rooms=1;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&#RD60037601
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Вечеря в ресторані готеля 20  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 20  € / чол / ніч. 

Транспорт: Авіа транспорт(350 €) + автобус(20 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Катання на човні до площі Св. Марка - 5€ 

2. Екскурсія з російськомовним гідом по Венеції - 17€ 

3. Відвідування Палацу Дожів - 13€ 

4. Катання на гондолі - 10€ 

5. Катання на моторному човні по Гранд-Каналу - 7€ 

6. Екскурсія по Нічний Падуї - 45€ 

7. Екскурсія в Музеї Ватикану - 20€ 

8. Екскурсія в базиліку Святого Петра з україномовним гідом - 18€ 

Варіант 9 

Вид тура: Комбінований  

Кількість учасників: 14 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Катманду – Тібет – Катманду -  Дніпро 

Термін перебування: 7днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. Acme Guest House 2 * 

Двомісний номер з 1 ліжком - 10 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

Додатково оплачується: 

• сніданок 3 € / чол / ніч 

2. Гостьовий дім Langsisha 

Тримісний номер з основними зручностями - 21 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 

3. Hotel Yak & Yeti 5 * 

Двомісний номер Делюкс з 1 ліжком або 2 окремими ліжками - 110 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 

Транспорт: Авіа транспорт(520 €) + автобус(30 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

Екскурсія до площі Дарбар - до храму Кастамандап - 7€ 

Екскурсія до найдавнішої буддистської ступі Сваямбуднатх -5€ 

Екскурсія в будинок-храм живий дівочої Богині Кумарі -9€ 

Екскурсія до індуїстському храмовому комплексу Пашупатинатх - 

11€ 

Екскурсія у м Бхактапур -13€ 

Відвідування монастиря Ташілунгпо -7€ 

Екскурсія Палац Потали, Храм Джоканг, вулиця Баргхор -24€ 

Подорож до одного з трьох Великих Священних озер Тибету 

Яндроуюнг-ЦХО -28€ 

Варіант 10 

Вид тура: Комбінований  

Кількість учасників: 19 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Катманду – Тібет – Катманду -  Дніпро 

Термін перебування: 10 днів 
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Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. Acme Guest House 2 * 

Двомісний номер з 1 ліжком - 10 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

Додатково оплачується: 

• сніданок 3 € / чол / ніч 

2. Гостьовий дім Langsisha 

Тримісний номер з основними зручностями - 21 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 

3. Hotel Yak & Yeti 5 * 

Двомісний номер Делюкс з 1 ліжком або 2 окремими ліжками - 110 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 

Транспорт: Авіа транспорт(520 €) + автобус(30 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

Екскурсія до площі Дарбар - до храму Кастамандап - 7€ 

Екскурсія до найдавнішої буддистської ступі Сваямбуднатх -5€ 

Екскурсія в будинок-храм живий дівочої Богині Кумарі -9€ 

Екскурсія до індуїстському храмовому комплексу Пашупатинатх - 

11€ 

Екскурсія у м Бхактапур -13€ 

Відвідування монастиря Ташілунгпо -7€ 

Екскурсія Палац Потали, Храм Джоканг, вулиця Баргхор -24€ 

Подорож до одного з трьох Великих Священних озер Тибету 

Яндроуюнг-ЦХО -28€ 

Варіант 11 

Вид тура: Гірськолижний  

Кількість учасників: 17 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Львів(курорт «Плай» ) Дніпро 

Термін перебування: 7днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1.Гостьовий дім 

Тримісний номер зі зручностями  - 750гр. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 

2. Санаторій Сонячний, Поляна 

двомісний стандарт – 1230 гр. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

•3- разове харчування 

Транспорт: Автобус (490 гр.) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Екскурсія до храму св.Архистратига Михайла -  35гр. 

2. Музей Бойківської і Гуцульської культури – 25гр. 

3. Відвідування місцевої ферми з екологічно чистими 

продуктами – вхід 15гр.(є можливість придбати свіжі продукти 

харчування). 
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Варіант 12 

Вид тура: Гірськолижний  

Кількість учасників: 12 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Львів(курорт «Плай» ) Дніпро 

Термін перебування: 12 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1.Гостьовий дім 

Тримісний номер зі зручностями  - 750гр. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 

2. Санаторій Сонячний, Поляна 

двомісний стандарт – 1230 гр. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

•3- разове харчування 

Транспорт: Автобус (490 гр.) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Екскурсія до храму св.Архистратига Михайла -  35гр. 

2. Музей Бойківської і Гуцульської культури – 25гр. 

3. Відвідування місцевої ферми з екологічно чистими 

продуктами – вхід 15гр.(є можливість придбати свіжі продукти 

харчування). 

Варіант 13 

Вид тура: Екскурсійний 

Кількість учасників: 4 (дорослі) + 16 (діти) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Львів -  Дніпро 

Термін перебування: 5днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1.Хостел Комфорт 

Двомісний номер з 1 ліжком і загальною ванною кімнатою - 

900гр. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• 3-разове харчування 

2. Central Apartments апартаменти з 2 спальнями (Місткість: 4ч) - 

1600гр 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• 3-разове харчування 

Транспорт: Залізничний транспорт(645гр. – дорослий, 312гр. – дитячий) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Екскурсія по Львову для дітей  – 140 грн 

2. Сім чудес Львова – 100 гр. 

3. Три родзинки Австрійського Львова – 100грн.  

4. Вулицями середньовічного Львова – 250 грн. 

5. Пішохідна екскурсія середмістям "Cтаре місто" – 160 гр. 

Варіант 14 

Вид тура: Екскурсійний 

Кількість учасників: 8 (дорослі) + 6 (діти)  

http://openlviv.com/ekskursiya-po-lvovu-dlya-ditey/
http://openlviv.com/sim-chudes-lvova/
http://openlviv.com/tri-rodzinki-avstriyskogo-lvova/
http://openlviv.com/serednovichniy-lviv-pishohidna-ekskursiya/


 

21 

 

Маршрут: Дніпро  -Львів -  Дніпро 

Термін перебування: 9 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1.Хостел Комфорт 

Двомісний номер з 1 ліжком і загальною ванною кімнатою - 

900гр. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• 3-разове харчування 

2. Central Apartments апартаменти з 2 спальнями (Місткість: 4ч) - 

1600гр 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• 3-разове харчування 

Транспорт: Залізничний транспорт(645гр. – дорослий, 312гр. – дитячий) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Екскурсія по Львову для дітей  – 140 грн 

2. Сім чудес Львова – 100 гр. 

3. Три родзинки Австрійського Львова – 100грн.  

4. Вулицями середньовічного Львова – 250 грн. 

5. Пішохідна екскурсія середмістям "Cтаре місто" – 160 гр. 

Варіант 15 

Вид тура: Екскурсійний 

Кількість учасників: 10 (дорослі) + гід  

Маршрут: Дніпро  -Львів -  Дніпро 

Термін перебування: 9 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1.Хостел Комфорт 

Двомісний номер з 1 ліжком і загальною ванною кімнатою - 

900гр. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• 3-разове харчування 

2. Central Apartments апартаменти з 2 спальнями (Місткість: 4ч) - 

1600гр 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• 3-разове харчування 

Транспорт: Залізничний транспорт(1250 грн. – дорослий) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Екскурсія по Львову оглядова – 125грн 

2. Сім чудес Львова – 100 гр. 

3. Три родзинки Австрійського Львова – 100грн.  

4. Вулицями середньовічного Львова – 250 грн. 

6. Пішохідна екскурсія середмістям "Cтаре місто" – 160 гр. 

Варіант 16 

Вид тура: Пізнавальний 

Кількість учасників: 12 (молодь 21-25 років)  

Маршрут: Дніпро  - Одесса -  Дніпро 

Термін перебування: 10днів 

http://openlviv.com/ekskursiya-po-lvovu-dlya-ditey/
http://openlviv.com/sim-chudes-lvova/
http://openlviv.com/tri-rodzinki-avstriyskogo-lvova/
http://openlviv.com/serednovichniy-lviv-pishohidna-ekskursiya/
http://openlviv.com/ekskursiya-po-lvovu-dlya-ditey/
http://openlviv.com/sim-chudes-lvova/
http://openlviv.com/tri-rodzinki-avstriyskogo-lvova/
http://openlviv.com/serednovichniy-lviv-pishohidna-ekskursiya/
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Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. Апарт-отель Shellman   

Двомісний номер з 2 окремими ліжками -  UAH 1890 

Апартаменти з видом на сад -  UAH 1900 

Апартаменти - UAH 1300 

2. 12th Floor Apartments   

Стандартний двомісний номер з 1 ліжком. Харчування: Без 

сніданку  - UAH 1920 

Апартаменти з 1 спальнею - UAH 3630 

Сімейний 4-х місний люкс з видом на море. Зі сніданком  - UAH 4910 

Транспорт: Автобус (1250гр.) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. «Від Дюка до люка» (Оглядова екскурсія по Одесі) – 300 гр. 

2. «Мимо Тещиного дому» (Екскурсія Кримінальна Одеса) – 400 гр.  

3. «Шоб Ви провалилися!» (Екскурсія в одеські катакомби) – 300 гр. 

4. «20000 льє під землею» (Глибоке занурення в катакомби) – 450 гр. 

5. «Наше єврейське щастя» (Екскурсія Єврейська Одеса) – 150 гр. 

Варіант 17 

Вид тура: Пізнавальний 

Кількість учасників: 6(дорослі) + 4(діти) 

Маршрут: Дніпро  - Одесса -  Дніпро 

Термін перебування: 14 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. Апарт-отель Shellman   

Двомісний номер з 2 окремими ліжками -  UAH 1890 

Апартаменти з видом на сад -  UAH 1900 

Апартаменти - UAH 1300 

2. 12th Floor Apartments   

Стандартний двомісний номер з 1 ліжком. Харчування: Без 

сніданку  - UAH 1920 

Апартаменти з 1 спальнею - UAH 3630 

Сімейний 4-х місний люкс з видом на море. Зі сніданком  - UAH 4910 

Транспорт: Автобус (1250гр. – дорослі, 650 - дитячі) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. «Від Дюка до люка» (Оглядова екскурсія по Одесі) – 300 гр. 

2. «Мимо Тещиного дому» (Екскурсія Кримінальна Одеса) – 400 гр.  

3. «Шоб Ви провалилися!» (Екскурсія в одеські катакомби) – 300 гр. 

4. «20000 льє під землею» (Глибоке занурення в катакомби) – 450 гр. 

5. «Наше єврейське щастя» (Екскурсія Єврейська Одеса) – 150 гр. 

Варіант 18 

Вид тура: Пізнавальний 

Кількість учасників: 14 (дорослі)  + гід 

Маршрут: Дніпро  - Одесса -  Дніпро 

Термін перебування: 5 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. Апарт-отель Shellman   

Двомісний номер з 2 окремими ліжками -  UAH 1890 

Апартаменти з видом на сад -  UAH 1900 

Апартаменти - UAH 1300 

2. 12th Floor Apartments   

Стандартний двомісний номер з 1 ліжком. Харчування: Без 

сніданку  - UAH 1920 

Апартаменти з 1 спальнею - UAH 3630 

Сімейний 4-х місний люкс з видом на море. Зі сніданком  - UAH 4910 

http://www.planetofhotels.com/ukraina/odessa/shellman-apart-hotel?datein=17-12-2015&dateout=18-12-2015&ga=2
http://www.planetofhotels.com/ukraina/odessa/12th-floor-apartments?datein=17-12-2015&dateout=18-12-2015&ga=2
http://www.planetofhotels.com/ukraina/odessa/shellman-apart-hotel?datein=17-12-2015&dateout=18-12-2015&ga=2
http://www.planetofhotels.com/ukraina/odessa/12th-floor-apartments?datein=17-12-2015&dateout=18-12-2015&ga=2
http://www.planetofhotels.com/ukraina/odessa/shellman-apart-hotel?datein=17-12-2015&dateout=18-12-2015&ga=2
http://www.planetofhotels.com/ukraina/odessa/12th-floor-apartments?datein=17-12-2015&dateout=18-12-2015&ga=2
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Транспорт: Автобус (1250грн) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. «Від Дюка до люка» (Оглядова екскурсія по Одесі) – 300 гр. 

2. «Мимо Тещиного дому» (Екскурсія Кримінальна Одеса) – 400 гр.  

3. «Шоб Ви провалилися!» (Екскурсія в одеські катакомби) – 300 гр. 

4. «20000 льє під землею» (Глибоке занурення в катакомби) – 450 гр. 

5. «Наше єврейське щастя» (Екскурсія Єврейська Одеса) – 150 гр. 

Варіант 19 

Вид тура: Пляжний 

Кількість учасників: 7 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро - Генічеськ – Стрелкове - Дніпро 

Термін перебування: 7 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. Готель «Наріман»3* 

Двохмісний стандарт – 1450гр.(за номер) 

Одномісний стандарт – 1280гр.(За номер) 

У ВАРТІСТЬ входить: 

• проживання 

• 3-разове харчування 

2. Пансіонат «Сокол» 

1 Люкс  - 800 гр.(За 1 чол.) 

2 Полу-люкс  - 450гр. (За 1 чол.) 

3 Стандарт покращений – 320гр. (За 1 чол.) 

4 Стандарт -  250 гр. (За 1 чол.) 

У вартість включено: 

 Проживання в номері обраної категорії; 

 Триразове харчування; 

 Культурно-розважальні та спортивні заходи; 

 Невідкладна медична допомога в медпункті філії «Пансіонат« 

Сокіл ». 

Транспорт: Залізничний транспорт(455гр.) + автобус(230гр.) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

Відвідування термального джерела – 50гр. 

Відвідування солоних озер – 50гр. 

Аквапарк «Слон» - 500гр. 

Катання на водних мотоциклах – 550гр. 

Екскурсія на катері на  Бірючий острів – 600гр. 

Варіант 20 

Вид тура: Пляжний 

Кількість учасників: 14 (дорослі) + 2 (діти 0-2 роки) 

Маршрут: Дніпро - Генічеськ – Стрелкове - Дніпро 

Термін перебування: 14 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. Готель «Наріман»3* 

Двохмісний стандарт – 1450гр.(за номер) 

Одномісний стандарт – 1280гр.(За номер) 

У ВАРТІСТЬ входить: 

• проживання 

• 3-разове харчування 

2. Пансіонат «Сокол» 

1 Люкс  - 800 гр.(За 1 чол.) 

2 Полу-люкс  - 450гр. (За 1 чол.) 

3 Стандарт покращений – 320гр. (За 1 чол.) 
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4 Стандарт -  250 гр. (За 1 чол.) 

У вартість включено: 

 Проживання в номері обраної категорії; 

 Триразове харчування; 

 Культурно-розважальні та спортивні заходи; 

 Невідкладна медична допомога в медпункті філії «Пансіонат« 

Сокіл ». 

Транспорт: Залізничний транспорт(455гр.) + автобус(230гр.) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

Відвідування термального джерела – 50гр. 

Відвідування солоних озер – 50гр. 

Аквапарк «Слон» - 500гр. 

Катання на водних мотоциклах – 550гр. 

Екскурсія на катері на  Бірючий острів – 600гр. 

Варіант 21 

Вид тура: Гірськолижний 

Кількість учасників: 21 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро–Цюрих -  Церемат (Швейцарія) - Дніпро 

Термін перебування: 10 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Ціни вказані в Євро за апартамент 

 Готель номер ціна 

Schweizerhof 4 * 2х кімнатний апартамент 7745 

Schweizerhof 4 * 3х кімнатний апартамент 11615 

 У вартість проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в готелі 4 * Schweizerhof 

Додатково оплачується: 

• сніданок 30  € / чол / ніч або напівпансіон 60  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 40  € / чол / ніч. 

• сіті такси 2,10  € / чол / ніч 

Ціни вказані в Євро за шале 

 Готель номер ціна 

Шале Talisman4 * 3х єтажное шале на 12 чол 12450 

Транспорт: Авіа переліт (420€)+ залізничний транспорт(90€)  

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. СКІ-ПАС Церматт.  

Скі-пас  Дорослі  Підлітки   Діти 

день 79.00€, 67.00€, 40,00€ 

2. Льодовиковий Експрес – 25€ 

3. Льодовиковий палац –20€ 

4. Вертольотом до Маттерхорн – 75€ 

5. Бігові лижі - 10€ 

6. Ковзани  - 15€ 

7. Санки - 15€ 

8. Нічне катання в повний місяць - 75€ 

9. Сходження на льодовик - 120€ 

Варіант 22 

Вид тура: Комбінований  

Кількість учасників: 12(дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Катманду – Тібет – Катманду -  Дніпро 

Термін перебування: 5днів 
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Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. Acme Guest House 2 * 

Двомісний номер з 1 ліжком - 10 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

Додатково оплачується: 

• сніданок 3 € / чол / ніч 

2. Гостьовий дім Langsisha 

Тримісний номер з основними зручностями - 21 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 

3. Hotel Yak & Yeti 5 * 

Двомісний номер Делюкс з 1 ліжком або 2 окремими ліжками - 110 € 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 

Транспорт: Авіа транспорт(520 €) + автобус(30 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

Екскурсія до площади Дарбар - до храму Кастамандап - 7€ 

Екскурсія до найдавнішої буддистської ступі Сваямбуднатх -5€ 

Екскурсія в будинок-храм живий дівочої Богині Кумарі -9€ 

Екскурсія до індуїстському храмовому комплексу Пашупатинатх - 

11€ 

Екскурсія у м Бхактапур -13€ 

Відвідування монастиря Ташілунгпо -7€ 

Екскурсія Палац Потали, Храм Джоканг, вулиця Баргхор -24€ 

Подорож до одного з трьох Великих Священних озер Тибету 

Яндроуюнг-ЦХО -28€ 

Варіант 23 

Вид тура: Розважально-пізнавальний 

Кількість учасників: 8 (діти 8-10 років) + 8 (дорослі) 

Маршрут: Дніпро  - Париж -  Дніпро 

Термін перебування: 3 дні 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Отель Hyatt Regency Paris Etoile 4* 

(Діти до 11 років без оплати і без додаткового спального місця) 

Двомісний номер с 1 ліжком - 178 EUR за номер. 

Двомісний номер стандарт – 186 EUR за номер. 

Додаткові платежі: 

Плата за трансфер з аеропорту: 135 EUR за транспортний засіб 

Плата за розкладне додаткове ліжко: 100.00 EUR за ніч 

Транспорт: Авіа транспорт(350 €) + автобус(20 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

Зоопарк в Венсенському лісі. Вхідний квиток для дорослого 8 євро, 

для дитини з 4 до 16 років 5 євро, до 4 років безкоштовно 

Ферма Жоржа Віля. Вхідні квитки - 2 євро, до 7 років безкоштовно, з 

7 до 26 років - 1 євро. Є абонемент на рік, що стоїть 10 євро 

(знижений тариф 5 євро). 

Музей Клюні (Музей Середньовіччя). Вхідний квиток 5,5 € і 6,7 € 

музей і експозиція, для тих, хто молодше 25 років і для всіх по 

неділях 4 € і 5,2 € (музей і експозиція). Вхід безкоштовний для осіб 

молодше 18 років, безробітних, вчителів, деяких категорій студентів. 



 

26 

 

Вхід безкоштовний для всіх в першу неділю місяця. Для мають карту 

musйes-monuments вхід безкоштовний. 

Музей у траві. Вхідні квитки: насамперед ви платите 2,50 євро за 

вхід в Jardin d'acclimatation, потім тільки в Музеї в траві ви платите 

3,5 євро (знижений тариф 3 євро), за вхід в «ательє», де ви можете 

чому- то навчитися або зробити своїми руками - окрема оплата від 3 

євро. 

Парк Діснейленд. Парк відкритий цілий рік. Влітку, в липні і серпні, 

режим роботи 9.00-23.00, в інший час року - 10.00-20.00, можна 

придбати квиток у Діснейленд або студії Діснея (тільки один парк на 

вибір) на 1 день (дорослий - 40 євро, діти з 3 до 11 років - 30 євро), на 

2 дні "Passe-Partout" на парк Діснея і студію Уолта Діснея (дорослий 

- 89 євро, дитячий 69 євро), і на 3 дня "Passe-Partout" на парк Діснея і 

студію Уолта Діснея ( дорослий 108 євро, дитячий 80 євро). Вхід для 

дітей до 3 років безкоштовний. Квиток діє на всі атракціони на 

території парку. 

Варіант 24 

Вид тура: Екскурсійний  

Кількість учасників: 8 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  - Верона – Ватікан –Верона-  Дніпро. 

Термін перебування: 4дні 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

Ціни вказані в Євро  за номер: 

1. Ai Giardini B&B 

Двомісний номер с 1 ліжком та власною ванною кімнатою – 32 € 

У вартість проживання входить: 

• проживання 

• сніданок 10  € / чол / ніч  

Додатково оплачується: 

Вечеря в ресторані готеля 20  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 20  € / чол / ніч. 

• користування СПА в готелі – 15 € / чол / ніч. 

2. Bologna Hotel Verona 

Трьохмісні номери з власною ванною кімнатою - 36€ 

У вартість проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в готелі  

• сніданок 10  € / чол / ніч  

Додатково оплачується: 

Вечеря в ресторані готеля 20  € / чол / ніч 

• щоденне прибирання 20  € / чол / ніч. 

Транспорт: Авіа транспорт(350 €) + автобус(20 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Катання на човні до площі Св. Марка - 5€ 

2. Екскурсія з російськомовним гідом по Венеції - 17€ 

3. Відвідування Палацу Дожів - 13€ 

4. Катання на гондолі - 10€ 

5. Катання на моторному човні по Гранд-Каналу - 7€ 

6. Єкскурсія по Нічний Падуї - 45€ 

7. Єкскурсія в Музеї Ватикану - 20€ 

8. Єкскурсія в базиліку Святого Петра з російськомовним гідом - 18€ 

http://www.booking.com/hotel/it/ai-giardini-b-amp-b.ru.html?aid=379042;label=it-gax9U8weMgAf8tuyrG_QQQS36568805794%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atikwd-1018704272%3Alp1012852%3Ali%3Adec%3Adm;sid=dd3a8db27404768901cb1f3ec78ccf97;dcid=4;checkin=2015-12-28;dist=0;group_adults=2;interval=1;no_rooms=1;sb_price_type=total;type=total;ucfs=1&#RD60037601
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Варіант 25 

Вид тура: Пляжний 

Кількість учасників: 10 (дорослі) +гід 

Маршрут: Дніпро  -Хургада -  Дніпро 

Термін перебування: 9 днів 

Розміщення: 

(вибрати самостійно) 

1. El Samaka Beach Hotel 3 * 

Standard Room 2 х місний - 60 EUR за номер. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• користування СПА в Готелі 

• харчування (сніданок, обід). 

2. Fortuna 3 * (Хургада) 3 * 

Standard Room 2х місний - 44 EUR за номер. 

У ВАРТІСТЬ проживання входить: 

• проживання 

• харчування (сніданок). 

Транспорт: Авіа транспорт(350 €) + автобус(20 €) 

Програма 

перебування: 

Вибіркова: 

1. Морська прогулянка на вітрильному катамарані (Нетривалі 

поїздки на вітрильному катамарані із зупинками на купання у 

відкритому морі.) - 15 EUR 

2. Морська прогулянка на коралові рифи (3 зупинки на купання з 

яхти, обід на кораблі.) - 30 EUR 

3. VIP морська прогулянка (Снорклинг, райський острів, катання на 

таблетках і бананах, рибалка і відпочинок на самому модному пляжі 

Хургади Dream Beach) - 65 EUR 

4. Помаранчева бухта (Купання на рифах, смачний обід на острові,) 

- 35EUR 

5. Море Плюс (Змішана програма, що включає в себе і снорклінг, і 

риболовлю, і обід на кораблі зі східним шоу, і подорож на коралові 

острови на човні з прозорим дном.) - 65EUR 

6. Супер Море Плюс (Програма "Море Плюс" + обід з 

морепродуктами + човен з прозорим дном нового покоління + 

відпочинок на райському острові.) -85 EUR 

7. Шоу дельфінів та інших морських тварин-20 EUR 

8. Плавання з  дельфінами - 30EUR 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Оцінювання результатів курсової роботи студентів здійснюється за 

допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях 

відповідно до Положення університету «Про оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ “Дніпровська 

політехніка” здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною 

шкалами (табл. 5.1). Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної 

шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 

 

Таблиця 5.1 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів 

НТУ “Дніпровська політехніка” 
 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Курсова робота зараховуються, якщо студент отримав підсумкову оцінку 

не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що 

підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього процесу 

НТУ “Дніпровська політехніка”. 

Студент на контрольних заходах має надати звіт про виконання курсової 

роботи, орієнтований виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів 

навчання. 

Основні критерії оцінювання результату захисту звіту курсової роботи 

представлені в таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.2 

Критерії оцінювання результатів виконання курсової роботи 

Елементи контролю 

Максимальна 

кількість 

балів 

Звіт (оцінюється керівником) 

1. Додержання календарного плану виконання роботи  

 Календарний план цілком додержано – 4 бали  

 Наявні незначні відхилення протягом терміну виконання 

роботи – 2 бали  

 Календарний план суттєво порушено – 0 балів  

 

4 

2. Адекватність обраних методичних прийомів  

Обрані методичні прийоми:  

 Адекватні й обґрунтовані, враховують специфіку об’єкта 

аналізу – 16 балів  

 Адекватні й обґрунтовані, є стандартними і традиційними – 12 

балів  

 Адекватні, але не обґрунтовані – 8 балів  

 Недостатньо висвітлені – 4 бали  

 

16 

3. Правильність виконання розрахунків  

 Розрахунки виконані правильно – 20 балів  

 Наявні несуттєві непринципові помилки – 15 балів  

 Наявні суттєві непринципові помилки – 10 балів  

 Наявні несуттєві принципові помилки – 5 балів  

 

20 

4. Обґрунтованість й адекватність сформульованих висновків  

 Висновки цілком адекватні й обґрунтовані – 20 балів  

 Висновки адекватні, але недостатньо обґрунтовані – 15 балів  

 Висновки адекватні, але не обґрунтовані – 10 балів  

 Наявні незначні розбіжності між висновками і результатами 

розрахунків – 5 балів  

 

20 

Разом  60 

Захист курсової роботи (оцінюється комісією) 

1. Захист курсової роботи  

 Якість й аргументованість відповідей на поставлені членами 

комісії питання  

 

40 

Разом  40 

РАЗОМ  100 
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Загальні критерії досягнення результатів навчання наводяться відповідно 

до «ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти (із змінами та доповненнями, затвердженими Вченою радою НТУ 

«Дніпровська політехніка» від 18.09.2018; від 11.12.2018)» та Національної 

рамки кваліфікацій (постанова КМ зі змінами від 25.06.2020 № 519) для рівня 

вищої світи 6-го (бакалаврського) рівня.  

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для 6-го 

кваліфікаційного рівня за НРК  
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної діяльності 

та/або навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо 

обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об'єкт 

вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на рівні, 

необхідному для 

розв’язання складних 

спеціалізованих задач і 

практичних проблем у 

сфері професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності з негрубими 

помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички 

застосовувати знання в практичній діяльності при виконанні 

завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація та 

застосування даних; 

 спілкування з 

професійних питань, у 

тому числі іноземною 

мовою, усно та 

письмово 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність відстоюваним 

положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними 

хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 

хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління складною 

технічною або 

професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних контекстах; 

 формування 

суджень, що 

враховують соціальні, 

наукові та етичні 

аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та груп; 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, позначена 

вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві 

ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту 

позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в непередбачуваних 

умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями нормативної 

бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих осіб 

та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних умінь і 

навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-

94 

Добре володіння компетенціями менеджменту особистості 

(не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту особистості 

(не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту особистості 74-79 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

(не реалізовано шість вимог) 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

“ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
 

 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра туризму та економіки підприємства 

 

 

Курсова робота з дисципліни  

“Технологія розробки і реалізації туристичного продукту” 

на тему: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Студента (ки) __ курсу групи -__________ 

Спеціальності 242 Туризм 

_________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

Керівник ___________________________ 

_____________________________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 

Кількість балів____________ 

 

Члени комісії : ___________ _______________________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

___________ _____________________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

____________ ______________________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали 

Дніпро 

 НТУ “ДП” 2021  
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ДОДАТОК Б  

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ 

Джерело 
Приклад оформлення 

1 
2 

 

Законодавчі акти 

Деякі питання організації здійснення державно-приватного 

партнерства : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 

№ 384 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-п. 

Монографії, 

підручники, 

навчальні 

посібники  

Ковальов А. І. Організація та управління реструктуризацією 

підприємств промисловості: навч. посіб. / А. І. Ковальов. – Одеса : 

ПАЛЬМІРА. – 2008. – 316 с. 

 

 
Чотири автори 

Практичний курс бізнесу: навч. посіб. [збірник вправ, задач, тестів та 

ситуаційних завдань] / В.Р. Кучеренко, В. П. Марущак, Н.В. Доброва, М.М. 

Осипова. – Одеса : ПАЛЬМІРА. – 2009. – 184 с. 

 
Стандарти 

ГОСТ 7.1-84. СИБИД. Библиографическое описание документа. 

Общие требования и правила составления. - Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 

01.01.86. М.: Изд-во стандартов, 1984. = 77 с. 

Багатотомні 

видання 

Бригхем Ю.І. Финансовый менеджмент: В 2 т. – СПб. : 

Экономическая школа, 2002. – Т.2. 

Збірники 

наукових праць 

Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К. : КДТЕУ, 1996. – 244 с. 

Складові 

частини книги 

Поддерегин А.Н. Финансы предприятий // Оборотные  средства.  – М. : 

Финансы и статистика, 2004. – С. 89-119 с. 

Складові 

частини 

збірника, 

журналу (стаття) 

Сментина Н. В. Особливості методології стратегічного планування в 

системі державного управління соціально-економічним розвитком 

територій / Н. В. Сментина // Вісник СумДУ. (Серія “Економіка”). – 2013. – 

№ 4. – С. 67-80. 

 

 
Тези доповідей 

Сментина Н. В. Планування заходів з підвищення конкурентоспроможності   

територій   на    макро-    та    мезорівні    /    Н. В. Сментина // Підвищення 

національної конкурентоспроможності: управлінські, соціально-

економічні та науково-технологічні аспекти : матеріали ІІ міжнар. наук.-

практ. конф., 19-23 листопада 2013 р. – Сімферополь : Кримський інститут 

бізнесу, 2013. – С. 125-128. 

 

 
Електро

нні 

джерела 

Капінос Г.І. Організація та планування виробництва : навчальний 

посібник [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://lubbook.net/book_557_glava_72_9.2._Zmіst_іstruktura_bіz.html. 

Стратегія економічного і соціального розвитку Одеської області на період 

до 2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Одеської 

обласної державної адміністрації. – Режим доступу: 

http://region.odessa.gov.ua/Webpage.aspx?sect=Page&IDPage=2184&id=313 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/384-2011-%C3%90%C2%BF
http://lubbook.net/book_557_glava_72_9.2._Zm%C3%91%E2%80%93st_%C3%91%E2%80%93struktura_b%C3%91%E2%80%93z.html
http://region.odessa.gov.ua/Webpage.aspx?sect=Page&amp;IDPage=2184&amp;id=313
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ДОДАТОК В  

Орієнтовна тематика теоретичної частини курсових робіт 
 

1. Основні поняття технології проектування туристичного продукту. 

Скорочення в туризмі. 

2. Туристична інфраструктура Дніпропетровщини 

3. Транспортний комплекс в проектуванні туристичного продукту. 

Психологічні особливості роботи з клієнтами туристичного підприємства 

4. Поняття «туристична послуга», специфіка і особливості туристичної 

послуги 

5. Формування асортименту туристичного продукту 

6. Програма перебування та кошторис туру 

7. Робота з клієнтами, післяпродажне обслуговування, клієнтська база 

8. Лідогенерація та робота із лідами 

9. Робота з претензіями туристів 

10.  Технологія реалізації туристичного продукту 

11.  Роль IT технологій, соціальних мереж, вебінарів в збутоій діяльності 

туристичної фірми 

12.  SWOT – аналіз туристичного продукту 

13.  Вербальне та невербальне спілкування в комунікативній практиці фахівців 

з туризму 

14.  Комунікації в збутовій діяльності туристичної фірми 

15.  Післяпродажне обслуговування клієнтів 

16.  Дослідження при проектуванні туристичного продукту 

17.  Людський капітал в збутовій діяльності туристичної фірми 

18.  Вдосконаення та диференціація туристичного продукту 

19.  Ввплив світових криз на проектування та реалізацію туристичного 

продукту. 

20.  Характерні особливості життєвого циклу туристичного продукту. 

21.  Ключові фактори успіху туристичного продукту на ринку. 

22.  Основні типи конфліктів при реалізації туристичного продукту та 

управління ними. 

23.  Брендинг туристичного продукту 

24.  Цінова стратегія туристичного підприємства. 

25.  Сегментація ринку туристичних послуг. 

26.  Covid-19 та трансформація туритсичного продукту у звязку із пандемією. 

27.  Посередники в збутовій діяльності туристичної компанії 

28.  Договірні відносини при проектуванні та реалізаціїї туристичного продукту. 

29.  Технологічні документи туристичної послуги. 

30. Особливості організації роботи туристичних агентств в сучасних умовах. 

31. Особливості організації роботи туристичних операторів в сучасних умовах. 
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32. Особливості розробки нового туристичного продукту туроператором. 

33. Організація розробки нових маршрутів і турів підприємствами – 

туроператорами. 

34. Особливості розробки нових туристичних маршрутів та вибір географії 

подорожей на ринку закордонного туризму. 

35. Програмний туризм та організація подорожей за типом «каскад-тур» 

36. Організація роботи по активізації та утриманню туристів (на прикладі 

роботи туристичного підприємства). 

37. Особливості організації спортивно-оздоровчих заходів підприємствами 

туристичної індустрії. 

38. Особливості організації бізнес-турів. 

39. Удосконалення системи інформаційного забезпечення технологічних 

процесів в підприємствах туристичної індустрії. 

40. Удосконалення якості надання туристичних послуг. 
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Навчальне видання 
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