Організація туристичної діяльності
1. Назва дисципліни – “Організація туристичної діяльності”.
2. Лектор – Прасул Юлія Іванівна, канд. геогр. наук, доцент.
3. Статус – нормативний.
4. Курс – 5, семестр 9.
5. Кількість – кредитів – 4; академ. годин – 120 (у т.ч. лекції – 22, практичні
заняття – 22, самостійна робота – 76).
6. Попередні умови для вивчення – рекреаційна географія, географічне
краєзнавство, краєзнавство і туризм та ін. курси туристичного спрямування.
7. Опис курсу: Мета дисципліни – формування у студентів-географів, що
опановують професію географів, краєзнавців та туризмознавців, фахового
світогляду й базових теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для
роботи в освітніх та виробничих закладах туристичного спрямування, а саме
знань про класифікацію, умови і фактори розвитку туризму, принципи
організації професійної туристичної діяльності. Завдання курсу – визначити
теоретичні основи туристичної діяльності, проаналізувати значення,
класифікацію, умови та фактори туристичної діяльності; розглянути зміст
основного пакету документації самодіяльної чи професійної туристичної
організації, вивчити принципи організації подорожей; розкрити сутність
професійної діяльності в туризмі тощо.
Структура курсу – Розділ 1. Теорія туристичної діяльності (Туризм як
явище ХХІ століття. Організаційно-правові основи функціонування туризму.
Умови і ресурси організації турів); Розділ 2. Професійна діяльність у
туристичній галузі (Тур як комплексний продукт туристичної діяльності.
Суб’єкти туристичної діяльності. Забезпечення безпеки та страхування в
туристичній діяльності).
8. Форми та методи навчання – лекції, практичні роботи, консультації,
індивідуальне навчально-дослідне завдання та самостійна робота студентів
згідно програми курсу.
9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань
здійснюється шляхом захисту практичних робіт та письмових модульних робіт.
10.Навчально-методичне забезпечення – робоча навчальна програма, список
рекомендованої літератури; конспект лекцій (рукопис), комплект презентацій,
методичні матеріали до практичних робіт, індивідуальні навчально-дослідні
завдання, контрольні питання модульного контролю знань.
11.Мова викладання – українська, російська.
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