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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Спеціалізований 
туризм (Діловий туризм і виставкова діяльність)» 

Місце в структурно-

логічній схемі підготовки 

Пререквізити: Організація діяльності суб‘єктів 

туристичної сфери, Організація туризму (Організація 
туристичних подорожей) 
Постреквізити: Організація туризму 
(Туроперейтинг). 

Мова викладання  українська 

Статус дисципліни  обов’язкова 

Курс/семестр вивчення 3/5 

Кількість кредитів ЄКТС/ 
кількість модулів 

4/2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 120; 

- лекції: 16; 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 32; 

- самостійна робота: 72; 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен. 

Заочна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 120; 

- лекції: 4; 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2. 
- самостійна робота: 114. 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен 
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Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана 
навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

 
Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань та 

прикладних вмінь і навичок щодо діяльності суб’єктів ринку ділового туризму з 

приводу планування, організації та проведення ділових заходів, в тому числі 

виставкових. 

 

Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні 

результати навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

 К04. Здатність до критичного 

мислення, аналізу і синтезу; 

 К06. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

 К08. Навички використання 

інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 К09. Вміння виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми; 

 К19. Розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку 

туризму в цілому та окремих його форм і 

видів; 

 К20. Розуміння процесів організації 

туристичних подорожей і комплексного 

туристичного обслуговування 

(готельного, ресторанного, 

транспортного, екскурсійного, 

рекреаційного; 

 К27. Здатність до співпраці з 

діловими партнерами і клієнтами, 

уміння забезпечувати з ними ефективні 

комунікації. 

 ПР03. Знати і розуміти основні 

форми і види туризму, їх поділ; 

 ПР06. Застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи організації 

та технології обслуговування туристів; 

 ПР07. Розробляти, просувати та 

реалізовувати туристичний продукт; 

 ПР09. Організовувати процес 

обслуговування споживачів туристичних 

послуг на основі використання сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки; 

 ПР12. Застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг; 

 ПР20. Виявляти проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Організація ділового туризму 

Тема  1. Сутнісна характеристика ділового туризму 
Категорії ділового туризму. Елементи МІСЕ. Види заходів у діловому туризмі.  

Зв’язок економічного розвитку та ділового туризму. Умови та фактори розвитку 

ділового туризму. Історія і сучасні тенденції ділового туризму. Державна підтримка 

розвитку ділового туризму. 

Тема  2. Інфраструктура для ділового туризму 
Особливості обслуговування ділового сегменту споживачів готельними і 

туристськими підприємствами. Заклади обслуговування ділових зустрічей. Вимоги до 

готелів для ділових заходів. Конференц-зали і бізнес-центри.  

Обладнання для ділових заходів. Матеріально-технічне забезпечення інсентив-

туризму. Сучасні інформаційні ресурси і технології для ділового туризму. 

Інвестиційна привабливість розвитку інфраструктури для ділового туризму. 

Тема  3. Організація ділових подорожей 
Особливості організації в’їзних та виїзних ділових подорожей. Тravel-політика  

корпоративних клієнтів. Цільові групи ділових туристів. Маршрут ділової подорожі. 

Ділова програма. Анімація у діловому туризмі.  

Страхування у діловому туризмі. Сюжетний корпоративний туризм. Транспортні 

послуги. Структура та умови договору про надання послуг організації ділових поїздок. 

Асортимент послуг у діловому туризмі. Інсентив-програма. Діловий етикет. Програми 

лояльності у діловому туризмі. 

Тема 4. Вітчизняний та світовий досвід організації та розвитку 
ділового туризму 

Глобалізація в розвитку ділового туризму. Географія ділового туризму. Світовий 

ринок ділового туризму. Виставки ділового туризму (ІМЕХ та ЕІВТМ).  

Національні та міжнародні організації у сфері ділового туризму. Основні світові 

оператори сфери ділового туризму. Світові центри ділового туризму.  

Проблеми та перспективи розвитку ділового туризму в Україні. Розвиток ділового 

туризму у Європі, Північній та Латинській Америці, Африці, Азії і Тихоокеанському 

регіоні. 

 

Модуль 2. Організація виставкової діяльності 

Тема 5. Характеристика та значення виставкових заходів 
Виставка як інструмент маркетингових досліджень. Класифікація виставкових 

заходів. Міжнародна класифікація виставок. Формати виставкових заходів. Суб’єкти 

виставкової діяльності.  

Законодавчі умови провадження виставкової діяльності. Державне регулювання 

виставкової діяльності. Інформаційне забезпечення виставкової діяльності. Сучасні 
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тенденції виставкової діяльності. 

Тема 6. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення 

виставкових заходів 
Підготовка виставкового стенду. Проектування експозиції. Виставкове обладнання 

і виставковий дизайн. Підготовка рекламно-інформаційних матеріалів. Технічне 

забезпечення заходів. Інформаційні технології у виставковій діяльності. 

Інфраструктура виставкової діяльності. 

Підбір і підготовка персоналу. Фахівець з виставкового маркетингу. Менеджер 

виставкової діяльності. Виставковий дизайнер та фахівець-стендист. 

Тема 7. Технологія роботи під час та після виставкових заходів 
Вимоги до проведення виставок. Види участі у виставкових заходах. Вибір 

виставкової тематики. Розробка концепції виставки. Робочий план підготовки та 

проведення виставки. Визначення цілей участі у виставці. Основні критерії оцінки та 

вибір виставки.   

Позиціонування на виставці. Рекламна підтримка виставкових заходів. 

Маркетингові дослідження на виставці. Промо-акції. Імідж фірми та його формування 

на виставці. 

Типи відвідувачів з точки зору їх поведінки і робота з ними. Фактори успіху 

комунікації. Вимоги до комунікацій на стенді. Принципи правильної комунікації з 

відвідувачами. Усна майстерність. Культура і техніка мовлення. Підготовка тез і 

конспекту виступу персоналу, працюючого на стенді. Інструктаж персоналу: види та 

терміни проведення. 

Післявиставкова робота. Аналіз контактів та інформації, отриманої від відвідувачів 

і конкурентів; оцінка зауважень, реакцій і загальної критики з боку відвідувачів. 

Підготовка звітів. Вибір і розвиток відносин з перспективними клієнтами. Підведення 

підсумків. Методи оцінки ефективності участі у виставці. 

Тема  8. Вітчизняний та світовий досвід організації та розвитку 

виставкової діяльності 
Світовий ринок виставкових послуг. Міжнародні та національні виставкові 

асоціації. Всесвітня асоціація виставкової індустрії (UFI). 

Найбільші виставки в Україні. Найбільші виставки світу за тематичними 

напрямами.  

Державна підтримка виставкової діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

Розвиток виставкової діяльності у Європі, Північній та Латинській Америці, Африці, 

Азії і Тихоокеанському регіоні. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 4.1 Тематичний план навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Модуль 1. Організація ділового туризму 

Тема 1 (Лекція 1). Сутнісна 

характеристика ділового туризму.  

1. Сутність та характеристика 

ділового туризму. 

2. Елементи ділового туризму. 

3. Умови та фактори розвитку 

ділового туризму. 

2 Практичне заняття 1. Сутнісна 
характеристика ділового 
туризму. 
1. Історія і сучасні тенденції 

ділового туризму. 

2. Умови та фактори розвитку 

ділового туризму. 
 
Практичне заняття 2. Сутнісна 
характеристика ділового 
туризму. 
1. Зв’язок економічного розвитку 

та ділового туризму. 

2. Державна підтримка розвитку 

ділового туризму. 

4 Підготувати перелік 

заходів для ділового 

туризму в Україні та у 

Полтавській області у 

розрізі окремих видів 

ділового туризму. 

9 

Тема 2 (Лекція 2). Інфраструктура 

для ділового туризму. 

1. Конференц-зали і бізнес-центри. 

2. Обладнання для ділових заходів. 

2 Практичне заняття 3. 
Інфраструктура для ділового 
туризму. 
1. Заклади обслуговування 

4 Провести порівняльний 

аналіз сайтів турфірм, що 

надають послуги з 

організації ділових 

9 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

3. Сучасні інформаційні ресурси 

для ділового туризму. 

ділових зустрічей. 

2. Особливості обслуговування 

ділового сегменту споживачів 

готельними і туристськими 

підприємствами. 
3. Вимоги до готелів для ділових 
заходів. 

 
Практичне заняття 4. 
Інфраструктура для ділового 
туризму. 
1. Матеріально-технічне 

забезпечення інсентив-туризму. 

2. Сучасні інформаційні ресурси 

для ділового туризму.  

3.  Інвестиційна привабливість 

розвитку інфраструктури для 

ділового туризму. 

поїздок. 

Тема 3 (Лекція 3). Організація 

ділових подорожей. 

1. Тravel-політика корпоративних 

клієнтів.  

2. Страхування ділових подорожей. 

2 Практичне заняття 5. Організація 
ділових подорожей. 
1. Формування маршруту ділової 

подорожі. 

2. Формування ділової програми. 

3. Анімація у діловому туризмі. 

4 Охарактеризувати 

туристичну привабливість 

різних країн для 

проведення ділових 

заходів. 

9 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

3. Транспортні послуги у діловому 

туризмі.  

4. Програми лояльності у діловому 

туризмі. 

 
Практичне заняття 6. Організація 
ділових подорожей. 
1. Сюжетний корпоративний 

туризм. 

2. Формування інсентив-програм.  
3. Діловий етикет у діловому 
туризмі. 

Тема 4 (Лекція 4). Вітчизняний та 

світовий досвід організації та 

розвитку ділового туризму.  

1. Географія ділового туризму.  

2. Світовий ринок ділового 

туризму.  

3. Міжнародні та національні 

організації у сфері ділового 

туризму. 

2 Практичне заняття 7. 
Вітчизняний та світовий досвід 
організації та розвитку ділового 
туризму. 
1. Міжнародні виставки ділового 

туризму. 

2. Національні та міжнародні 

організації у сфері ділового 

туризму. 
3. Основні світові оператори 
сфери ділового туризму. 
 
Практичне заняття 8. 
Вітчизняний та світовий досвід 
організації та розвитку ділового 
туризму. 

4 Проаналізувати ринок 

послуг ділового туризму в 

Україні. В аналізі 

охарактеризувати 

конкурентні переваги  

найбільших туристичних 

підприємств на цьому 

ринку. 

 

9 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

1. Світові центри ділового 

туризму.  

2. Проблеми та перспективи 

розвитку ділового туризму в 

Україні.  
3. Розвиток ділового туризму у 
Європі, Північній та Латинській 
Америці, Африці, Азії і 
Тихоокеанському регіоні. 

Модуль 2. Організація виставкової діяльності 

Тема 5 (Лекція 5). Характеристика 

та значення виставкових заходів.  

1. Сутність та суб’єкти виставкової 

діяльності.  

2. Класифікація виставкових 

заходів.  

3. Сучасні тенденції виставкової 

діяльності. 

2 Практичне заняття 9. 
Характеристика та значення 
виставкових заходів. 
1. Виставка як інструмент 

маркетингових досліджень. 
2. Формати виставкових заходів. 
 
Практичне заняття 10. 
Характеристика та значення 
виставкових заходів. 
1. Законодавчі умови 

провадження виставкової 

діяльності. 

2. Державне регулювання 

4 Охарактеризувати основні 

відмінності вітчизняного та 

міжнародного підходів до 

класифікації виставкових 

заходів. 

9 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

виставкової діяльності.  
3. Інформаційне забезпечення 
виставкової діяльності. 

Тема 6 (Лекція 6). Матеріально-

технічне та кадрове забезпечення 

виставкових заходів.  

1. Інфраструктура виставкової 

діяльності. 

2. Виставкове обладнання і 

виставковий дизайн. 

3. Підбір і підготовка персоналу. 

2 Практичне заняття 11. 
Матеріально-технічне та кадрове 
забезпечення виставкових 
заходів. 
1. Підготовка виставкового стенду.  

2. Проектування експозиції. 
3. Підготовка рекламно-
інформаційних матеріалів. 
 
Практичне заняття 12. 
Матеріально-технічне та кадрове 
забезпечення виставкових 
заходів. 
1. Технічне забезпечення заходів. 

2. Фахівець з виставкового 

маркетингу.  
3. Менеджер виставкової 
діяльності. 
4. Виставковий дизайнер та 
фахівець-стендист. 

 

4 Підготувати пам’ятку-

інструкцію з умовами та 

чинниками, які необхідно 

враховувати під час розробки 

стенду та експозиції для 

туристичної виставки. 

9 

Тема 7 (Лекція 7). Технологія 2 Практичне заняття 13. Технологія 4 Сформувати комплекс 9 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

роботи під час та після виставкових 

заходів. 

1. Основні критерії оцінки та вибір 

виставки. 

2. Визначення цілей  та види участі 

у виставці. 

3. Методи оцінки ефективності 

участі у виставці. 

роботи під час та після 
виставкових заходів. 
1. Рекламна підтримка 

виставкових заходів.  

2. Маркетингові дослідження на 

виставці.  
3. Промо-акції на виставкових 
заходах. 
 
Практичне заняття 14. Технологія 
роботи під час та після 
виставкових заходів. 
1. Типи відвідувачів з точки зору 

їх поведінки і робота з ними.  

2. Вимоги до комунікацій на 

стенді. Фактори успіху 

комунікації. 

3. Культура і техніка мовлення. 

підходів для збору 

інформації про споживачів та 

конкурентів на туристичній 

виставці. 

Тема 8 (Лекція 8). Вітчизняний та 

світовий досвід організації та 

розвитку виставкової діяльності.  

1. Світовий ринок виставкових 

послуг.  

2 Практичне заняття 15. 
Вітчизняний та світовий досвід 
організації та розвитку 
виставкової діяльності. 
1. Всесвітня асоціація виставкової 

4 Проаналізувати заходи 

державної підтримки 

виставкової діяльності у 

країнах Євросоюзу. 

9 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

2. Міжнародні та національні 

виставкові асоціації. 

3. Проблеми та перспективи 

виставкової діяльності в Україні. 

індустрії (UFI).  

2. Виставкова федерація України. 
3. Найбільші виставки в Україні. 
 
Практичне заняття 16. 
Вітчизняний та світовий досвід 
організації та розвитку 
виставкової діяльності. 
1. Найбільші виставки світу за 

тематичними напрямами.  
2. Розвиток виставкової 
діяльності у Європі, Північній та 
Латинській Америці, Африці, 
Азії і Тихоокеанському регіоні. 
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Таблиця 4.2 Тематичний план навчальної дисципліни (заочна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Модуль 1. Організація ділового туризму 

Тема 1 (Лекція 1). Сутнісна 

характеристика ділового туризму.  

1. Сутність та характеристика 

ділового туризму. 

2. Елементи ділового туризму. 

3. Умови та фактори розвитку 

ділового туризму. 

2 - - Підготувати перелік заходів 

для ділового туризму в 

Україні та у Полтавській 

області у розрізі окремих 

видів ділового туризму. 

16 

Тема 2. Інфраструктура для 

ділового туризму. 

1. Конференц-зали і бізнес-центри. 

2. Обладнання для ділових заходів. 

3. Сучасні інформаційні ресурси 

для ділового туризму. 

- - - Провести порівняльний 

аналіз сайтів турфірм, що 

надають послуги з 

організації ділових поїздок. 

15 

Тема 3 (Лекція 2). Організація 

ділових подорожей. 

1. Тravel-політика корпоративних 

клієнтів.  

2. Страхування ділових подорожей. 

3. Транспортні послуги у діловому 

туризмі.  

4. Програми лояльності у діловому 

2 Практичне заняття 1. Організація 
ділових подорожей. 
1. Формування маршруту ділової 

подорожі. 

2. Формування ділової програми. 

3. Анімація у діловому туризмі. 
 

2 Охарактеризувати 

туристичну привабливість 

різних країн для проведення 

ділових заходів. 

10 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

туризмі. 

Тема 4. Вітчизняний та світовий 

досвід організації та розвитку 

ділового туризму.  

1. Географія ділового туризму.  

2. Світовий ринок ділового 

туризму.  

3. Міжнародні та національні 

організації у сфері ділового 

туризму. 

- - - Проаналізувати ринок 

послуг ділового туризму в 

Україні. В аналізі 

охарактеризувати 

конкурентні переваги  

найбільших туристичних 

підприємств на цьому 

ринку. 

 

15 

Модуль 2. Організація виставкової діяльності 

Тема 5 (Лекція 3). Характеристика 

та значення виставкових заходів.  

1. Сутність та суб’єкти виставкової 

діяльності.  

2. Класифікація виставкових 

заходів.  

3. Сучасні тенденції виставкової 

діяльності. 

2 - - Охарактеризувати основні 

відмінності вітчизняного та 

міжнародного підходів до 

класифікації виставкових 

заходів. 

12 

Тема 6. Матеріально-технічне та 

кадрове забезпечення виставкових 

заходів.  

1. Інфраструктура виставкової 

- - - Підготувати пам’ятку-

інструкцію з умовами та 

чинниками, які необхідно 

враховувати під час 

15 
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Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання 

самостійної роботи у 
розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

діяльності. 

2. Виставкове обладнання і 

виставковий дизайн. 

3. Підбір і підготовка персоналу. 

розробки стенду та 

експозиції для туристичної 

виставки. 

Тема 7. Технологія роботи під час 

та після виставкових заходів. 

1. Основні критерії оцінки та вибір 

виставки. 

2. Визначення цілей  та види участі 

у виставці. 

3. Методи оцінки ефективності 

участі у виставці. 

- Практичне заняття 2. Технологія 
роботи під час та після 
виставкових заходів. 
1. Рекламна підтримка 

виставкових заходів.  

2. Маркетингові дослідження на 

виставці.  
3. Промо-акції на виставкових 
заходах. 

2 Сформувати комплекс 

підходів для збору 

інформації про споживачів 

та конкурентів на 

туристичній виставці. 

12 

Тема 8. Вітчизняний та світовий 

досвід організації та розвитку 

виставкової діяльності.  

1. Світовий ринок виставкових 

послуг.  

2. Міжнародні та національні 

виставкові асоціації. 

3. Проблеми та перспективи 

виставкової діяльності в Україні. 

- - - Проаналізувати заходи 

державної підтримки 

виставкової діяльності у 

країнах Євросоюзу. 

15 
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 
Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Назва модулю, теми 

Види робіт 

М
а
к
с
и

м
а
л
ь
н

а
 

к
к
іл

ь
к
іс

т
ь
 б

а
л
ів

 

в
ід

в
ід

у
в
а
н

н
я
 

т
а
 о

б
г
о
в
о
р
е
н

н
я
 

м
а
т
е
р
іа

л
у
 

з
а
н

я
т
ь
 

в
и

к
о
н

а
н

н
я
 

н
а
в
ч
а
л
ь
н

и
х
 

з
а
в
д

а
н

ь
 

т
е
с
т
у
в
а
н

н
я
 

Модуль 1. Організація ділового туризму 

Тема  1. Сутнісна характеристика ділового туризму 3 2 1 6 

Тема 2. Інфраструктура для ділового туризму 3 2 1 6 

Тема 3. Організація ділових подорожей. 3 2 1 6 

Тема 4. Вітчизняний та світовий досвід організації та розвитку ділового туризму. 3 2 1 6 

Поточний контроль    6 

Модуль 2. Організація виставкової діяльності 

Тема  5. Характеристика та значення виставкових заходів 3 2 1 6 

Тема 6. Матеріально-технічне та кадрове забезпечення виставкових заходів 3 2 1 6 

Тема 7. Технологія роботи під час та після виставкових заходів 3 2 1 6 

Тема 8. Вітчизняний та світовий досвід організації та розвитку виставкової 

діяльності. 3 2 1 
6 

Поточний контроль    6 

Підсумковий контроль Екзамен 40 

Разом  100 
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Таблиця 6. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни  

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 

1. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань підвищеної складності  

 

 

6 

 

6 

2. Науково-

дослідна 

1. Участь в наукових гуртках 

2. Участь в конкурсах студентських робіт: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних  

3. Участь в наукових студентських конференціях: 

університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 

міжнародних 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Разом*  30 

*За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не більше 30 балів. 

 

Таблиця 7. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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Розділ 6. Інформаційні джерела 

 
Основні 

1. Андренко І. Б. Діловий туризм : навч. посіб. / І. Б. Андренко. – Харків : ХНУМГ, 

2014. – 165 с. 

2. Богатирьова Г. А. Спеціалізований туризм : навч. посіб. 2-е вид., переробл. та 

доповн. / Г. А. Богатирьова, М. Г. Головань, Г. О. Горіна, О. П. Літвінова-Головань, Т. 

С. Коптєва, К. В. Снігур. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2022. – 270 с. 
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Розділ 7. Програмне забезпечення 
навчальної дисципліни 

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів 

Microsoft Office. 

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 

процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних програмних продуктів 

– відсутнє. 

3. Дистанційний курс «Спеціалізований туризм (Діловий туризм і виставкова 

діяльність)», який розміщено у програмній оболонці Moodle на платформі Головного 

центру дистанційного навчання ПУЕТ (https://el.puet.edu.ua/). 


