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ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

організація діяльності туристичної агенції
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування професійних навичок щодо розроблення та запровадження інноваційного
туристичного продукту, використання інноваційних технологій в його формуванні,
обслуговуванні туристів; застосування нових інформаційних технологій комплектування,
просування та продажу турів; формування знань щодо новітніх механізмів та методів
управління міжнародними та вітчизняними підприємствами сфери туризму
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні засади інноваційного розвитку підприємств у сфері туризм
Інноваційні тенденції в туризмі.
Тема 1.
Дифузія управлінських інновацій у готельних та туристичних мережах
Тема 2.
Інформаційно-комунікаційні технології в діяльності консолідаторів туризму
Тема 3.
Сервісна концепція управління санаторно-курортними підприємствами
Тема 4
Правові аспекти інноваційної діяльності технологій в туризмі
Тема 5.
Модуль 2. Обслуговування іноземних туристичних груп з використанням інформаційних
технологій.
Інноваційний вектор маркетингової діяльності туристичних підприємств
Тема 6.
Використання інформаційних технологій в екскурсійній діяльності.
Тема 7.
Віртуальні екскурсії
Організація послуг харчування та розміщення іноземних туристів.
Тема 8.
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати основні елементи та принципи інноваційних процесів в туризмі;
вміти використовувати управління вибором напрямів і варіантів розвитку туристичних
підприємств у нестабільному ринковому середовищ;
вміти використовувати інформаційно-інноваційні технології в процесах
обслуговування туристів;
вміти формувати стратегії інноваційного розвитку підприємств;
вміти використовувати нові форми і види туризму, обґрунтовувати нові потреби

подорожан, організаційно-технологічного забезпечення процесів обслуговування,
професійну аргументацію при обговоренні інноваційних методів роботи в готельному і
ресторанному сервісі, курортній справі і туризмі
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Поточне оцінювання – ~ 56 балів.
- Виконання модульних контрольних робіт – ~ 24 балів
- Виконання ТПП – ~ 20 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
−
−

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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