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Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародний туризм» для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 242 

Туризм та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 

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

підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2022. 14с. 

 

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 – дослідження міжнародного туризму як суспільного 

феномену, його видів і чинників, що впливають на туристичний рух у всьому 

світі. Водночас в межах курсу аналізується індустрія міжнародного ринку та її 

складові. Викладаються засади та світовий досвід менеджменту і маркетингу 

міжнародного туризму, описуються поняття та різновиди світового 

туристичного ринку й механізми його регулювання.  

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 

ДРН 
Зміст 

ДРН1 
Знати принципи і методи організації обслуговування та побудови комунікацій із 

клієнтами та контрагентами в міжнародному туризмі 

ДРН2 
Знати основні нормативно-правові акти національного та міжнародного рівня, які 

регламентують діяльність суб’єктів в міжнародному туризмі 

ДРН3 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття та методи 

дослідження в міжнародному туризмі, знати види та форми міжнародного 

туризму. 

ДРН4 

Знати особливості організації діяльності в індустрії міжнародного туризму, 

особливості надання послуг на міжнародному туристичному ринку, а також 

оволодіти поняттями міжнародного туристичного ринку, експорту та імпорту 

туристичних послуг 

ДРН5 
Знати особливості формування туристичної пропозиції в умовах транснаціоналізації 

світової індустрії туризму 

ДРН6 
Знати та вміти оцінювати ризики в міжнародному туризмі, а також методи їх 

нівелювання та запобігання.  

ДРН7 
Знати і розуміти значення та роль новітніх інформаційних технологій, інвестицій 

та інновацій у сфері міжнародного туризму 

 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Базовими дисциплінами є освітні компоненти, що вивчалися здобувачами 

протягом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на І, ІІ, ІІІ, IV курсах, які 

формують компетентності зі здатності до ініціативності, відповідальності та 

навичок щодо безпечної діяльності майбутнього профілю роботи. 

 

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 

самостійна 
робота 

лекційні 58 28 30 66 6 60 

практичні 58 28 30 54 4 50 

контрольні заходи 4 4 - - - - 

РАЗОМ 120 60 60 120 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 

ДРН3 

ДРН4 

 

Тема 1. Міжнародний туризм як багатогранне суспільне 

явище. Значення міжнародного туризму та його вклад у 

світовий валовий продукт. 

4 

ДРН3 

ДРН4 

Тема 2. Міжнародний туризм як об'єкт дослідження. Основні 

поняття та визначення. Ризики міжнародного туризму 

4 

ДРН5 

 

Тема 3. Статистика та дослідження світового туризму. 

Нормативно-правове регулювання міжнародного туризму 

4 

ДРН5 

 

Тема 4. Міжнародна співпраця в галузі туризму. Протидія 

COVID-19. Основні та супутні міжнародні туристичні послуги. 

Міжнародні туристичні організації 

4 

ДРН5 

 

Тема 5. Сучасний світовий туристичний ринок – історичний 

аспект, тенденції та напрямки розвитку. Прогноз розвитку 

туристичного ринку в умовах пандемії. 

5 

ДРН-5 

 

Тема 6. Конкурентоспроможність в міжнародному туризмі, її 

фактори. Сталий міжнародний туризм. Етичні міжнародні 

подорожі.  

4 

ДРН1 

ДРН2 

Тема 7. Новітні інформаційні технології, інвестиції та 

інновації у сфері міжнародного туризму 

4 

ДРН3 

ДРН4 

 

Тема 8. Зовнішнє середовище на міжнародному туристичному 

ринку. Поняття міжнародної туристичної індустрії.  

5 

ДРН3 

ДРН7 

Тема 9. Договірна робота в міжнародному туризмі. Захист 

прав споживачів в міжнародному туризмі.  

4 

ДРН4 

ДРН5 

Тема 10. Митні правила та формальності, особливості 

перетину державного кордону, безпека в міжнародному 

туризмі. 

4 

ДРН4 

ДРН5 

ДРН6 

Тема 11. Вплив кризових явищ на міжнародну туритсичну 

діяльність. Глобалізація та транснаціоналізація індустрії 

відпочинку. 

4 

ДРН1 

ДРН2 

Тема 12. Особливості міжнародних комунікацій та діловий 

етикет в міжнародній туристичній діяльності 

4 

ДРН3 

ДРН4 

Тема 13. Вплив війни в Україні на міжнародні туристичні 

потоки.  

4 

ДРН6 

ДРН7 

Тема 14. Перспективи розвитку міжнародного туризму в 

Україні. Діяльність ДАРТу щодо популяризації національного 

бренду на міжнародному ринку. 

4 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 2 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 58 

 

 

 

 

ДРН1 

ДРН2 

Тема 1. Методологія статистичних досліджень в 

міжнародному туризмі 

4 

Тема 2. Діяльність міжнародних туристичних організацій 

щодо протидії кризовим явищам в туризмі 

4 

Тема 3. Туристичні потоки за регіонами світу 4 

Тема 4. Страхування і безпека в міжнародному туризмі 4 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ДРН3 

ДРН4 

ДРН5 

ДРН6 

ДРН7 

Тема 5. Особливості діяльності суб’єктів міжнародного 

туристичного ринку  

5 

Тема 6. Культурні та соціальні особливості провідних 

туристичних регіонів світу 

4 

Тема 7. Перспективи розвитку міжнародного туризму в 

Україні 

4 

Тема 8. PEST-аналіз в міжнарожному туризмі  5 

Тема 9. Міжнародні бізнес-комунікації в туризмі  4 

Тема 10. Страхування в міжнародному туристичному бізнесі. 4 

Тема 11. Діяльність ТНК у міжнародному туризмі. 4 

Тема 12. Етична складова міжнародного туристичного бізнесу 4 

Тема 13. Післявоєнне відновлення міжнарожного туризму в 

Україні. 

4 

Тема 14. «Мандруй Україною», «Visit Ukraine», «Ukrainer» та 

інші проєкту з популяризації націольного туристичного бренду 

4 

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. 

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. 
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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 10 практичних робіт 

(кожна максимально оцінюється у 5 балів), контрольної роботи за підсумками 

лекційних занять (містить 40 питань по 1 балу кожне) та оцінок за виконання 

самостійної роботи у вигляді презентації, яка захищається на практичних 

заняттях. 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 ситуаційні вправи або обговорення дискусійних питань. 

Критерії оцінювання деталізовані в методичних рекомендаціях до 

практичних робіт і доводяться викладачем до здобувачів окремо 

перед кожною практичною роботою. Оцінюється 10 занять по 5 

балів кожне. 

Самостійна 

робота 

Кожен здобувач повинен/на підготувати презентацію, яку 

необхідно захистити на практичних заняттях. Презентація 

оцінюється у 10 балів.  

Контрольні 

заходи 

Охоплює матеріали лекційного курсу. Поточне тестування 

містить 40 тестових питань по 1 балу кожне  

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: 

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

практичні приклади з вітчизняної та міжнародної практики на підтвердження 
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власної думки,, при розв’язанні ситуаційної вправи є посилання на відповідні 

нормативно-правові акти, статистичну інформацію, міжнародні рейтинги та 

індекси. 

4 бали: отримано правильну відповідь з незначними неточностями згідно 

з еталоном, є часткові посилання на нормативно-правову та статистичну 

інформацію, є практичний приклад. 

3 бали: отримано неправильну відповідь, проте наведено пояснення та 

обґрунтування власної думки, практичні приклади (допускається неточне 

трактування джерел) 

2 бали: отримано неправильну відповідь, є часткове обґрунтування власної 

позиції. 

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

пояснень. 

 

6.3.3. Критерії оцінювання самостійної роботи: 

Критеріями оцінювання самостійної роботи здобувачів є: глибина і міцність 

знань, рівень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, 

вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання практичних завдань, вміння знаходити необхідну 

інформацію, здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація на 

практичних заняттях.  

Оцінювання самостійної роботи відбувається через захист презентацій на 

практичних заняттях, причому: 

 
Критерії Бальна шкала оцінки за критерієм 

 

 

1. Усна доповідь: 

логіка побудови доповіді, 

повнота розкриття основних 

етапів дослідження; 

вміння чітко, ясно і стисло 

викладати сутність і 

результати дослідження; 

відповідність доповіді 

матеріалу презентації, 

дотримання структури 

доповіді 

0 – доповідь не підготовлена, студент не спроможний чітко і 

ясно викласти сутність і результати дослідження;  

1 - доповідь підготовлена, студент викладає загальні 

неузгоджені та часткові результати дослідження; 

2 – доповідь підготовлена, але логіка доповіді не 

відпрацьована, презентація не відображає повністю основні 

етапи роботи, студент може викласти результати 

дослідження; 

3 – доповідь логічно побудована, але студент не повно 

розкриває результати дослідження; 

4 – доповідь логічно побудована, студент чітко, ясно, стисло 

і повно викладає сутність і результати дослідження, 

дотримується структури доповіді; 

5 – доповідь логічно побудована, студент чітко, ясно, стисло 

і повно викладає сутність і результати дослідження, 

дотримується структури доповіді, супроводжується 

власними оригінальними та обґрунтованими висновками. 
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2. Організація презентації. 

Використання та якість 

підготовки демонстраційних 

матеріалів: відповідність 

дизайну змістом і темою 

роботи; 

ергономічність, наочність та 

оформлення слайдів; 

ємність та стислість подання 

текстового матеріалу на 

слайді; повнота та 

відповідність темі 

графічного (ілюстративного) 

матеріалу 

1 – демонстраційні матеріали є, але підготовлені неякісно; 

2 – демонстраційні матеріали є, але оформлення слайдів не 

розкриває тему та перешкоджає сприйняттю змісту 

результатів дослідження, текст важко читається, студент не 

використовує зміст слайдів для аргументації;  

3 – демонстраційні матеріали є, використані засоби 

наочності інформації, але неякісно оформлені, мають місце 

помилки та неузгодженості, відсутні посилання на 

використані джерела, відсутні назви рисунків, діаграм; 

кількість слайдів не відповідає тривалості виступу; 

4 – демонстраційні матеріали є, використані засоби 

наочності інформації, але мають місце помилки та 

неузгодженості; 

5 – презентація гарно організована, оформлення слайдів 

розкриває тему, текст легко читається, доповідь 

супроводжується засобами наочності інформації гарної 

якості, які допомагають найбільш повно розкрити тему, 

інформація виділяється за допомогою кольору, розміру, 

ефектів анімації тощо. 

Максимальна кількість 

балів 
10 

 

6.3.4. Критерії оцінювання письмової контрольної роботи:  

Контрольна робота містить: 40 тестових завдань з чотирма варіантами 

відповідей, правильна відповідь оцінюється у 1 бал. 

 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

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 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

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 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

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; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

- 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 
рівнем 

автономності 

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: 

-  використання професійно-орієнтовних навичок; 

-  використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня НРК 

Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та 

відповідальності 

Показник 

оцінки 

-  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 

 

Використовуюється мультимедійне обладнання та  інші технічні засоби 

навчання, дистанційна платформа Moodlе. На лекційних заняттях обов’язково 

мати з собою гаджети зі стільниковим інтернетом. Активований акаунт 

університетської пошти на Офіс365. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Алєшугіна Н. О. Основи туристичного країнознавства: опорний 

конспект у таблицях і схемах [Текст] : [навч.-наоч. посіб.] / ред. І. В. Смаля. 

Ніжин : Вид-во Ніжин. держ. ун-ту ім. М. Гоголя, 2010. 352 с.  

2. Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм: навч. посіб.-довід. Київ 

: Центр учбової літератури, 2013. 343 с. 

3. В’їзний туризм [Текст] : навчальний посібник / Міністерство освіти і 

науки України, Чернігівський державний інститут економіки і управління ; за 

ред.: П. Ф. Коваля, Н. О. Алєшугіної. Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ; Ніжин : 

Орхідея, 2013. 304 с. 
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4. Король О.Д. Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні 

аспекти формування та геопросторовий розподіл. Монографія. Чернівці: 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. 512 с. 

5. Макогін З. Я. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посіб. Центр. спілка 

спожив. т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-

ту, 2018. 395 с.  

6. Методичні рекомендації для виконання індивідуальних робіт з 
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Навчальне видання 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Міжнародний туризм» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

спеціальностей 242 Туризм та 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії  
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