Силабус курсу
PR технології в туристичному бізнесі
Ступінь вищої освіти – магістр
Освітньо-професійна програма «Організація туристичного обслуговування»

Рік навчання: I, Семестр: ІI
Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська

Керівник курсу
ПІП

к.е.н. Продан І.О.
kaf_mbt@tneu.edu.ua

Опис дисципліни Метою дисципліни «Організація діяльності підприємств у сфері туристичних послуг»
є ознайомлення студентів з теоретичних знань та формування практичних навиків, вмінь, цінностей
та норм майбутнього фахівця – менеджера туристичного бізнесу. Ця дисципліна є важливою, оскільки
спрямована на формування особистості студента, а саме: здатності до спілкування, спрямованості
особи, рис характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, психофізіологічних якостей та підвищення
культури студентського загалу. Курс „Організація діяльності підприємств у сфері туристичних послуг”
охоплює основні категорії та актуальні проблеми сучасності.
Години
(лек. / сем.)

Тема

2/ 1

1.Класифікація та
функції
туроператорів і
турагентів.

Результати навчання
Знати принципи, методи та способів
створення
іміджу
туристичної
організації
та
технологій
його
запровадження;
дотримуватись стандартів якості і
безпеки;

Завдання
Тести,
питання
норм

2/1

2. Нормативнозаконодавча база
провадження
туроператорської та
турагентської
діяльності.

Розробляти, просувати та реалізовувати
туристичний
продукт,
організовувати
процес
обслуговування
споживачів
туристичних послуг на основі використання
сучасних інформаційних, комунікаційних і
сервісних технологій

Кейси

2/1

3. Основні принципи
взаємодії
туроператорів і
турагентів.

Розуміти принципи і процеси формування
організації роботи PR-служб;
проведення конгресів, прес-конференцій та
інших PR-акцій

Тести,
питання

2/1

4. Бонусні та
комісійні програми
туроператорів

Проведення конгресів, прес-конференцій та
інших PR-акцій

Задачі,
кейси

Розробляти, просувати та реалізовувати
туристичний
продукт,
організовувати
процес
обслуговування
споживачів
туристичних послуг на основі використання
сучасних інформаційних, комунікаційних і
сервісних технологій

Ділові
ситуації

6. Особливості
організації
харчування туристів
при організації
туристських
подорожей

Розуміти принципи і процеси формування
організації роботи туристичних компаній;

Тести,
питання

2/1

7. Транспортні
послуги в туризмі:
авіатранспорт

Визначати вплив економічної ефективності
функціонування туристських дестинацій на
привабливість для інвесторів та бізнесу

Кейси

2/1

8. Транспортні
послуги в туризмі:
залізничний, водний
та автотранспорт.

Визначати вплив факторів зовнішнього
середовища
на
результати
діяльності
туристичного підприємства.

Тести,
питання

2/ 1

9. Візова підтримка
та туристські
формальності

Знати принципи, методи та способів
створення
іміджу
туристичної
організації
та
технологій
його
запровадження;
дотримуватись стандартів якості і
безпеки;

Тести,
питання

2/1

5 Договірні
відносини з
підприємствами
розміщення та
особливості
обслуговування в
готелях

2/1

норм

2/1

10. Додаткові
послуги туристичних
компаній

Розуміти принципи і процеси формування
організації роботи PR-служб;
проведення
конгресів,
пресконференцій та інших PR-акцій

Кейси

2/1

11. Договірні
відносини
організаторів
туризму і туристів

Визначати вплив факторів зовнішнього
середовища
на
результати
діяльності
туристичного підприємства.

Кейси

2/1

12. Права та
обов’язки
туроператорів,
турагентів та
туристів.

Визначати вплив факторів зовнішнього
середовища
на
результати
діяльності
туристичного підприємства.

Кейси

2/1

13. Особливості
просування
туристського
продукту.

Розуміти принципи і процеси формування
організації роботи туристичних компаній;

Кейси

2/1

14. Системи пошуку
та бронювання турів
туроператорів
масового ринку.

Визначати вплив факторів зовнішнього
середовища
на
результати
діяльності
туристичного підприємства.

Кейси

2/2

15.Особливості
просування турів:
гірськолижний та
екзотичний туризм

Знати принципи, методи та способів
створення
іміджу
туристичної
організації
та
технологій
його
запровадження;
дотримуватись стандартів якості і
безпеки;

Тести,
питання
норм
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні
пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 – обговорення кейсів

30

Модуль 2 – вирішення ділових ситуацій

40

Модуль 3 (КПІЗ) – комплексне практичне індивідуальне завдання

30

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

1

