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Робоча програма навчальної дисципліни «Тренінг-курс «Сам собі турагент» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх ОПП ЗВО, 

окрім «Туризм». Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та 

економіки підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2022. 13 с. 

 

Розробниця:  к.е.н., доцентка кафедри туризму та економіки підприємства 

Бєлобородова Марія Валеріївна 

 

 

Робоча програма регламентує: 

- мету дисципліни; 

- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми; 

- базові дисципліни; 

- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 

- інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

- рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 

час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 

здобувачів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої 

діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої 

освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 

242 Туризм (протокол №3 від 01.12.2022 р.). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – поглиблення та засвоєння студентами особливостей 

створення самостійної подорожі; формування базового уявлення про 

туристичну подорож як комплексний туристичний продукт, де сконцентровані 

результати діяльності закладів готельної, ресторанної сфери, культури та 

розваг, транспортних організацій.  

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні. 

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Шифр 

ДРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Зміст 

ДРН1 
сформувати сучасні уявлення про принципи самостійного планування 

подорожі  

ДРН2 

сформувати базові уявлення про туристичну подорож як комплексний 

туристичний продукт, де сконцентровані результати закладів готельної, 

ресторанної сфери, культури та розваг, транспортні організації 

ДРН3 

виробити здатність застосовувати на практиці знання з організації 

програми обслуговування, страхування, роботи з туристичними 

документами в рамках процесу комплектації туристичної подорожі 

ДРН4 

сформувати знання й вміння застосовувати на практиці принципів 

організації туристичних формальностей для забезпечення основних 

прав туриста та безпеки подорожі 

ДРН5 
оволодіти знаннями щодо формування туристичного бюджету, 

організації економічних подорожей 
 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Додаткових вимог до базових дисциплін не встановлюється.  

 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

  

 

Вид навчальних занять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна заочна 

обсяг 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
обсяг 

аудиторні 
заняття 

самостійн 
а робота 

лекційні 58 22 36 66 6 60 

практичні 58 12 46 54 4 50 

контрольні заходи 4 4 - - - - 

РАЗОМ 120 38 82 120 10 110 
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5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 58 

ДРН1 

ДРН2 

1. Поняття та функції туризму. Масовий та 

індивідуальний туризм. Туристична термінологія. 

Функції туризму в суспільстві. Види туризму: як обрати 

найцікавіше? 

4 

ДРН3 2. Туристичний продукт або з чого складається подорож. 

Поняття туристичного продукту та його особливості; 

споживчі властивості та якості туристичного продукту; 

етапи розробки, життєвий цикл та якість туристичного 

продукту. 

4 

ДРН1 

ДРН3 

ДРН4 

3. Особливості бронювання житла. Інформаційні 

системи, резервування та бронювання on-line; 

використання інформаційних технологій: корисні 

мобільні застосунки, інструменти google. Як вберегтися 

від шахрайства під час бронювання житла? 

5 

ДРН1 

ДРН3 

4. Авіатранспорт: бронювання квитків, вартість, знижки. 
5 

 

ДРН1 

ДРН3 

5. Подорож автомобілем: перетин кордону, страхування, 

road assistance. Подорожі залізницею. Подорожі 

автобусами. 

5 

ДРН1 

ДРН2 

6. Організація харчування в туризмі.  Особливості та 

режим харчування туриста; класифікація ресторанів та 

вимоги до них; поняття ресторанних ланцюгів; 

особливості харчування під час транспортного 

обслуговування; взаємодія туристичних підприємств із 

підприємствами харчування. Порядок бронювання 

закладів громадського харчування в режимі он-лайн. 

5 

ДРН1 

ДРН4 

7. Екскурсії або як подивитись визначні пам'ятки. Види 

та особливості пам’яток; екскурсія як вид туристичної 

діяльності; особливості проведення та організації 

екскурсій, вимоги до екскурсійних гідів. Порядок 

бронювання екскурсій в режимі он-лайн. 

5 

ДРН5 8. Розрахунок вартості подорожі - на чому можна, а на 

чому не варто економити? Основні поняття про якість 

туристичного продукту. Митні та валютні правила і 

формальності 

5 

ДРН4 9. Подорожні несподіванки: безпека, страхування, 

відшкодування шкоди. Особливості паспортних, візових 

та медико-санітарних формальностей. Страхування у 

5 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

туризмі: сутність та основні поняття страхування; 

основні системи страхування; види туристичного 

страхування; договір із страховими компаніями. 

Шахрайство та "схеми" в туризмі 

ДРН4 

ДРН5 

10. Технічне забезпечення подорожей. Що взяти в 

дорогу? Мандруй Україною! 
5 

ДРН4 11. Мандруй Європою! Особливості організації 

європейських подорожей 
5 

ДРН4 12. Мандруй Азією! Як подорожувати безпечно і 

подивитись найцікавіше? 
5 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 2 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 58 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

ДРН4 

ДРН5 

1. Мотивація туриста. Визначення власних мотивів 

подорожі. 
7 

2. Культурні, соціальні, економічні особливості регіонів 

та країн світу: на що звертати особливу увагу? 
7 

3. Правила бронювання авіаперельотів. 7 

4. Правила бронювання житла – корисні додатки, як не 

дати себе ошукати, як зекономити на проживанні в 

подорожі? 

7 

5. Правила користування міським транспортом 

закордоном. Організація харчування в подорожі. Корисні 

додатки, гастрономічні особливості регіонів світу. 

7 

6. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО та музейні 

фонди. Правила ввічливих екскурсантів 
7 

7. Захист прав споживачів в туризмі. Правила складання 

претензій. Шахрайство та як йому запобігти. 
7 

8. Розробка власної програми подорожі Україною 9 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 2 

РАЗОМ 120 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Оцінювання досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти», 

https://cutt.ly/RER787v. Досягнутий рівень компетентностей відносно 

очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає 

реальний результат навчання здобувача за дисципліною. 
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6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок мобільних студентів. 

 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 
Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації. 

 

6.2. Засоби та процедури 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного контролю та самостійної роботи складатиме не 

менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за 8 практичних робіт (кожна 

максимально оцінюється у 5 балів) та двох тестових робіт за підсумками 

лекційних занять (перше містить 20 питань по 1 балу кожне, друге містить 40 

питань по 1 балу кожне). Отримані бали додаються і є підсумковою оцінкою за 

вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю 

здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання (якщо 

здобувач вищої 

освіти набрав менше 

60 балів та/або 

прагне поліпшити 

оцінку) 

Залік відбувається у формі письмової ККР, білети містять 

тести (60 питань по 1 балу за кожну вірну відповідь) і 

відкриті запитання (8 запитань по 5 балів за кожне) 

Кожний тест має один правильний варіант відповіді.  

Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення з 

еталонними відповідями.  

Максимальна кількість балів за диференційований залік: 100 

Практичні заняття Містять кейси, ситуаційні вправи, обговорення дискусійних 

питань. Критерії оцінювання деталізовані в методичних 

рекомендаціях до практичних робіт і доводяться викладачем 

до здобувачів окремо перед кожною практичною роботою. 

Поточне оцінювання Охоплює матеріали лекційного курсу. Поточне тестування 

проводиться двічі. Перше містить 20 питань по 1 балу 

кожне, друге містить 40 питань по 1 балу кожне  
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6.3. Критерії 

 

6.3.1. Критерії оцінювання участі у дискусіях  

Оцінюється в 5 балів, при чому: 

0 – студент не спроможний дати відповідь на запитання, відстоювати свою 

позицію;  

1-2 – студент дає неповні, поверхневі, необґрунтовані відповіді на 

поставлені запитання;  

3-4 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, але не здатний 

аргументовано захищати свою позицію; 

5 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, здатний 

аргументовано захищати свою точку зору 

 

6.3.2. Критерії оцінювання ситуаційних вправ та кейсів: 

5 балів: отримано правильну відповідь (згідно з еталоном), використано 

формулу з поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 

4 бали: отримано правильну відповідь з незначними неточностями згідно з 

еталоном, відсутня формула та/або пояснення змісту окремих складових, або не 

зазначено одиниці виміру. 

3 бали: отримано неправильну відповідь, проте використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових, зазначено одиниці виміру. 

2 бали: отримано неправильну відповідь, проте не використано формулу з 

поясненням змісту окремих її складових та/або не зазначено одиниці виміру. 

1 бал: наведено неправильну відповідь, до якої не надано жодних 

пояснень. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 
 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для 6-го 

кваліфікаційного рівня за НРК  

 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

Знання 
- концептуальні 
знання, набуті у 

процесі навчання 

та професійної 
діяльності, 
включаючи певні 
знання сучасних 
досягнень; 
-критичне 

осмислення 

основних теорій, 

принципів 

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 
Відповідь містить негрубі помилки або описки 

95-100 

 

 

 

 

 
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 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

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 
-розв'язання 
складних 
непередбачуваних 
задач і проблем у 
спеціалізованих 
сферах 
професійної 
діяльності та/або 
навчання, що 
передбачає  
збирання та 
інтерпретацію 
інформації 

(даних), 
вибір методів та 
інструментальних 
засобів, 
застосування 
інноваційних 
підходів 

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 застосовувати знання в 
практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 
однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 
двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 
трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації 
чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 
практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

-донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного 

досвіду в галузі 

професійної 

діяльності; 

здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

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; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

 - правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати пропозиції 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та 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 

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 

Автономність та відповідальність 
- управління 
комплексними 

діями або 

проектами, 

відповідальність 

за прийняття 

рішень у 

непередбачуваних 

умовах; 

- відповідальність 
за професійний 
розвиток окремих 
осіб та/або груп 
осіб; 
- здатність до 
подальшого 
навчання з 
високим 

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 непередбачу-

ваних 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: 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

рівнем 

автономності 

-  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 загально-навчальних 

умінь і навичок; 

- -  самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 
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 
(не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 
особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності фрагментарний 60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

На навчальних заняттях студенти повинні мати: ґаджети з можливістю 

підключення до Інтернету; перевірений доступ до застосунків Microsoft Office: 

Teams, Moodle; Zoom; інстальований на ПК та /або мобільних ґаджетах пакет  

програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); активований акаунт 

університетської пошти на Office365. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

1. Александрова С. А. Детермінанти розвитку туризму : колективна 

монографія / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. 

Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 159 с. 

2. Бєлобородова М.В., Юрчишина Л.І., Козинець А.П. Потенціал розвитку 

екотуризму в регіонах України. Індустрія туризму і гостинності в Центральній 

та Східній Європі. 2021. № 3. С. 5-11 

3. Брусільцева Г. М., Зима О. Г. Правове регулювання туристичної 

діяльності : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 214 с.  
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4. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг: навч. посібник; Харк. 

нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2013. 202 с. 

5. Галасюк С. С., Нездоймінов С. Г. Організація туристичних подорожей 

та екскурсійної діяльності : навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 

178 с. 

6. Гуменюк Г.М. Організація туристичних подорожей: Навчально-

методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 364 с. 

7. Загороднова В. Ф. Основи міжкультурної комунікації : навч. посібник. 

Бердянськ : БДПУ, 2018. 314 с. 

8. Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне господарство світу та 

України: історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг. Навчально-

методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 408 с. 

9. Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі : навч.-метод. 

посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 144 с. 

10. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С., Ганич Н. М. 

Країнознавство: теорія та практика. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 

2012. 528 с. 

11. Феномен туризму: розмаїття сенсів : монографія / за ред.: О. О. 

Красноруцького, Н. І. Моісєєвої. Харків : Стильна типографія, 2019. 252 с. 

12. Bieloborodova M., Bessonova A. Ways of greening services in recreational 

facilities of Ukraine. Інфраструктура ринку. 2022. № 68. C. 180-186. URL: 

http://market-infr.od.ua/journals/2022/68_2022/34.pdf 

13. Bieloborodova M., Herasymenko T. Prerequisites for Sustainable Tourism 

Development in the Regions of Ukraine. Сталий розвиток — ХХІ століття. 

Дискусії 2021: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції / 

Національний університет “Києво-Могилянська академія” / за ред. проф. 

Хлобистова Є.В. Київ, 2021. С. 458-467. 

14. Bieloborodova M., Kogan A. Business planning in the restaurant industry. 

Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного 

розвитку: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 8–9 квіт. 2021 р., 

м. Дніпро; М-во освіти і науки України, ДНУ ім. О. Гончара. Дніпро: ДНУ ім. 

О. Гончара, 2021. С. 3-5 
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Навчальне видання 
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