
Дисципліна «Географія сфери послуг» 

Рівень BO Бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо- 
професійної програми 

014.07 Середня освіта (Географія) 
Середня освіта. Географія. Економіка. 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна: 3 курс, 6 семестр, один семестр. 
Заочна: 4 курс, 7 семестр, один семестр. 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Денна: 150 год. 28/26 
Заочна: 150 год. 4/10 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Новосад О.В., Сосницька Я.С. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базові знання природничої та соціально-економічної 
географії 

Що буде вивчатися Вивчатимуться методичні особливості формування та 
організації сфери послуг на різних ієрархічних рівнях. 
Студенти вивчать змістовне наповнення поняття «сфера 
послуг», навчаться формувати структуру послуги на 
засадах якості., опанують міжнародні стандарти у сфері 
послуг та навчаться імплементувати їх в регіонах 
України. 

Чому це цікаво/треба вивчати Студенти ознайомляться з новинками в сфері послуг 
розміщення (глемпінг, флайтель тощо) та харчування 
(географічні зазначення тощо) спробують застосувати ці 
знання для організації та формування якісної 
інституційної інфраструктури сфери послуг. 

Чому можна навчитися (результати 
навчання) 

Навчальна дисципліна формує уміння та навики 
систематизації сфери послуг за регіональною ознакою, 
дозволяє навчитись формувати якісні продукти у сфері 
послуг на основі кращих світових практик. 

Як можна користуватися набутими 
знаннями й уміннями (компетентності) 

Набуті знання і вміння будуть необхідними в 
професійній діяльності як при проведенні занять в 
школі так і при організації туристично-краєзнавчих 
гуртків. 
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