
Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 4 «Інфраструктура туризму та 

відпочинку» 

Рівень BO другий (магістерський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

242 Туризм / Туризм 

Форма навчання Заочна 

Курс, семестр, протяжність 1 (2 семестр), 4 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 
120 год, з них: лекц. – 4 год, практ. – 6 год 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни 

Кандидат географічних наук;  

доцент кафедри туризму та готельного господарства 

Єрко Ірина Володимирівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 
Вивчення дисципліни передбачає базове розуміння теорії 

та практики туризму. 

Що буде вивчатися 

У процесі навчання студенти сформують систему 

спеціальних знань з туристичної інфраструктури, 

набудуть практичних вмінь і навичок загальних 

закономірностей розвитку елементів туристичної 

інфраструктури різних регіонів в ринкових умовах, 

формування та функціонування інфраструктури 

відпочинку. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Необхідність вивчення навчальної дисципліни 

продиктована тим, що в умовах ринкових форм 

господарювання та в умовах розвитку сучасного 

суспільства стає більш актуальною проблема формування 

ефективної та конкурентоспроможною інфраструктури 

туризму. Ефективно діюча сучасна туристична 

інфраструктура є важливим чинником формування 

конкурентоспроможної вітчизняної туристичної галузі у 

світовому розподілі праці. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

РН 4. Проводити аналіз геопросторової організації 

туристичного процесу, проєктувати його стратегічний 

розвиток на засадах сталості 

РН 5. Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання 

функціонування туристичного ринку різних ієрархічних 

рівнів, прогнозувати тенденції його розвитку 

РН 8. Управляти процесами в суб’єктах індустрії туризму 

та рекреації на різних ієрархічних рівнях, які є 

складними, непередбачуваними і потребують нових 

стратегічних підходів 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

ЗК 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт  

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу 



ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

СК 5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки 

інформації, аналізувати та управляти туристичною 

інформацією 

СК 6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування 

бізнес-процесів та геопросторового планування у сфері 

туризму та рекреації  

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання 

Інфраструктура туризму: конспект лекцій. Для 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 

242 «Туризм» за усіма формами навчання / Укладачі: О. 

В. Поступна, Н. А. Леоненко (теми 1, 6, 11, 12). Х.: 

НУЦЗУ, 2020. 233 с. 

Варипаєва Л. М. Інфраструктура готельного і 

ресторанного господарства: методичні рекомендації для 

самостійного вивчення дисципліни. Хпраків, 2015, 74 с. 

Корягіна С.В. Інфраструктура готельного і ресторанного 

господарства. 

Методичні вказівки та завдання для практичних і 

семінарських занять та самотсійної роботи студентів 

денної та заочної форм навчання галузі знань 1401 

«Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 

«Готельно-ресторанна справа» / Корягіна С.В., Дмитрів 

А.Я. Львів : Видавництво ЛКА, 2012.-80 с. 

11. Єрко І.В., Гринасюк А.Р., Демянчук О.Г., Мельник 

Н.В. Загальний огляд сервісу туристичної 

інфраструктури міста Луцька для туристів з обмеженими 

можливостями. Перспективи розвитку туризму в Україні 

та світі: управління, технології, моделі : колективна 

монографія. Видання сьоме / за наук. ред. проф. 

Матвійчук Л. Ю., проф. Барського Ю. М., доц. Лепкого 

М. І. Луцьк. : ВІП Луцького НТУ, 2021. С. 359-383. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

