
Опис начальної дисципліни ВВ.3.2.01 
шифр 

Концепція сталого розвитку туризму 
 

назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни 

Навчальне навантаження 
з дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань:  
24 Сфера обслуговування 

Кількість кредитів – 3 ЄКТС 

Загальна кількість годин – 90  Спеціальність:  
242Туризм Денна Заочна 

Лекції Освітній рівень :  
магістр 14 8 

Семінарські (практичні) 
заняття 

Статус дисципліни:  
вибіркова 

14 2 
Лабораторні заняття 

Методи навчання 
Лекції, практичні і 
семінарські заняття 

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом:  2 - - 
Семестр : III Індивідуальна робота: 

- - 
Самостійна робота 
62 80 

Форми поточного 
контролю 
Модульні контрольні 
роботи, тестові завдання Тижневе навантаження (год) 

  -аудиторне:   3 год. 
  -самостійна робота: 3 год. 
 Співвідношення аудиторних  

годин і годин СРС: 
Мова навчання: українська 

Передумови навчання: 
Міжнародний туризм. Ринок 
туристичних послуг. Органі-
зація обслуговування в 
туркомплексах 

1/2 1/8 

Форми підсумкового 
контролю 
Залік 

Мета  і завдання навчальної дисципліни: ознайомлення з основними 
теоретичними положеннями, підходами та принципами сталого розвитку, 
формування знань і навичок раціональної організації та економічного 
обґрунтування реалізації концепції сталого розвитку на конкретній території. 
Програма навчальної дисципліни: Сутність сталого розвитку. Людський 
розвиток як головний чинник і показник суспільного розвитку. Економічне 
зростання і сталий розвиток. Екологічні проблеми в контексті сталого 
розвитку. Концепція сталого розвитку туризму. 
Бібліографія: 1.Постанова ВР України «Про концепцію сталого розвитку 
населених пунктів» / Оф. вісник України.-К.,2000, №1. 2. Бубенко П.Т. 
Регіональні аспекти інноваційного розвитку.-Харків, 2002. 3. Мельник Л.Т. 
Устойчивое развитие: теория, методология, практика.- Сумы, 2009.  
 



Опис начальної дисципліни ВВ.3.2.02 
шифр 

Іміджіологія в туризмі 
 

назва дисципліни 

Загальні характеристики 
дисципліни  

Навчальне навантаження з 
дисципліни 

Методи навчання і форми 
контролю 

Галузь знань:  
24 Сфера обслуговування 

Кількість кредитів – 3 

Загальна кількість годин - 90 Спеціальність:  
242 Туризм Денна Заочна 

Лекції: 
14 8 Освітній рівень :  

магістр 
 Семінарські (практичні) 

заняття: 
14  

Методи навчання 
Лекції із застосуванням наочних 
матеріалів. Практичні і 
лабораторні  заняття. 

Статус дисципліни:  
вибіркова Лабораторні заняття: 

- 2 Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом 2 Індивідуальна робота: 

 - Семестр III 
Самостійна робота: 

Форми поточного контролю 
Модульні контрольні роботи, 
самостійні роботи 
 

62 80 Тижневе навантаження (год.) 
- аудиторне:    2год. 
- самостійна робота: 4 год. 

Співвідношення аудиторних 
годин і годин СРС: 

Мова навчання – українська 
Передумови навчання 
Філософія, соціологія, 
культурологія, основи 
педагогіки та психології. 

1/2 1/8 

Форма підсумкового контролю 
Залік  
 

Мета і завдання навчальної дисципліни – уявлення про механізм 
формування, функціонування та керування зовнішнім виглядом – іміджем 
людини, організації, товару, послуги та його роль у туристичній діяльності. 
Студент повинен оволодіти методами ефективного керування образом 
об’єкту, зрозуміти іміджіологію як складову професійної компетентності, 
технологію побудови моделей соціальної поведінки. 
Програма навчальної дисципліни: Філософія іміджіології. Іміджмейкер як 
мистецтво. Імідж як наукове поняття. Імідж, репутація – підходи до розуміння 
суті. Функції іміджу. Вербальний імідж. Динамічний імідж. 
Бібліографія: 1. Горчакова В.Г. Прикладная имиджелогия. – М.: Академический 
проспект, 2007.2. Имиджелогия. Как нравиться людям. – М.: Народное 
просвещение, 2002 
3. Ковальчук А.С. Основы имиджелогии и делового общения. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2003 
 
 


