
Форма № Н- 2.02.01 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

РЕКЛАМА В ТУРИЗМІ 
спеціальність 242 Туризм 

освітньо-професійна програма ТУРИЗМ 

Освітньо-професійний 

ступінь 

Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 

Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 7 семестр – 4-го року навчання 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Основним завданням курсу є вивчення сутності реклами в системі 

маркетингу, класифікаційних ознак видів і засобів реклами, методів 

вибору тексту для рекламного звернення, прийомів застосування 

засобів реклами для різних цільових аудиторій, теоретичних аспектів 

впливу PR та особливостей PR-технологій в туризмі; ознайомлення з 

організаційними аспектами створення інформаційних продуктів PR, 

їх цілями та засобами здійснення у туристичній сфері; 

характеристика інформаційних кампаній для туристичної галузі; 

формування навичок аналізу змісту та складових впливу 

інформаційних продуктів; здійснення окремих PR-технологій у 

туризмі та прогноз їх ефективності в залежності від адресації; 

ознайомлення з ефектами впливу PR та процесом формування іміджу 

туристичної організації 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Навчальна дисципліна «Реклама у туризмі» спрямована на вивчення 

основних понять маркетингу в туристичній сфері та видів реклами; на 

формування навичків комплексно розв’язувати складних професійних 

задач та практичних проблем у сфері туризму і рекреації як в процесі 

навчання, так і в процесі роботи, що передбачає застосування теорій і 

методів системи наук, які формують туризмознавство, і 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни «Реклама в туризмі» є 

формування у студентів професійного погляду на рекламну 

діяльність, умінь та навичок використання рекламних технологій та 

засобів створення рекламної продукції в туризмі 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

РН 1. Застосовувати нормативно- правові акти у професійній 

діяльності. 

РН 4. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі у професійній 

діяльності.  

РН 7. Інформувати споживачів про умови надання туристичних 

послуг. 

РН 8. Застосовувати навички клієнтоорієнтованого сервісу у 



професійній діяльності. 

РН 11. Застосовувати знання з основ психології, що сприяють 

розвитку загальної культури, для розв’язання професійних задач. 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування інформації з 

різних джерел у професійній діяльності. 

РН 15. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології для розв’язання професійних задач 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК 5. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

СК 2. Здатність застосовувати знання теорії і практики туристичного 

бізнесу у професійній діяльності фахівця туристичного супроводу. 

СК 4. Здатність проводити моніторинг ринку туристичних послуг. 

СК 8. Здатність документально забезпечувати технологічні процеси 

туристичної діяльності та проводити їх економічні розрахунки. 

СК 9. Здатність використовувати у професійній діяльності 

інформаційні технології. 

СК 11. Здатність реалізовувати ефективні комунікації та навички 

взаємодії у професійній діяльності. 

СК 12. Здатність застосовувати принципи психології у професійній 

діяльності. 

Структура дисципліни 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий розділ 1.  Поняття туристичної реклами та її місце в 

системі маркетингових комунікацій. 

Змістовий розділ 2.  Характеристика сучасного рекламного процесу в 

туризмі. 

Змістовий розділ 3. Структура, форма та стиль рекламного звернення.  

Змістовий розділ 4. Інформаційно-рекламні матеріали 

Змістовий розділ 5. Зовнішня туристична реклама 

Змістовий розділ 6. Оцінка ефективності реклами. 

Змістовий розділ 7. Реклама в соціальних мережах та інтернет-

реклама 

Міжпредметні зв’язки 

Основою для вивчення курсу «Маркетинг в туризмі» є вивчення 

дисциплін: «Технологія та організація туристичної діяльності», 

«Економічна теорія».  

Набуті знання можуть бути використані при проходженні 

переддипломної практики. 

 

Політика оцінювання та 

академічної 

доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання 

та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення 



довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

Рекомендована 

література 

Маркетинг. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Кравченко В.А., 

Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. / За заг.ред. проф. Старостіної 

А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216 с. 

Петруня Ю. Є. Маркетинг : навчальний посібник / Ю. Є. Петруня, В. 

Ю. Петруня. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Дніпропетровськ : 

Університет митної справи та фінансів, 2016. – 362 с. 

Палига Є. М., Гірняк О. М., Лазановський П. П. П 14 Маркетинг : 

підруч. Львів : Українська академія друкарства, 2020. 352 с. 

Ромашко А.С. Торговельна марка: самостійний пошук, підготовка до 

реєстрації, моніторинг: Навч. посіб. / А.С. Ромашко, О.М.Кравець. – 

[Електронний ресурс] / - К.: НТУУ "КПІ", 2016. – 170.  

Летуновська Н. Є. Маркетинг у туризмі : підручник / Н. Є. 

Летуновська, О. В. Люльов. – Суми : Сумський державний 

університет, 2020. – 270 с. ISBN 978-966-657-799-6 

Мальська М. П. Основи маркетингу у туризмі [текст] підручник. / М. 

П. Мальська, Н. Л. Мандюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 

336 с. 

Маркетинг у туризмі : навч. посіб. / Ю. Б. Забалдіна, Н. О. Роскладка, 

В. В. Білик, Т. П. Дупляк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. – 

632 с. 

Інформаційні 

ресурси 

https://nam.kiev.ua/files/publications/978-966-8406-42-3-pos.pdf 

http://pm.uad.lviv.ua/storage/uploads/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D

0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf 

https://dut.edu.ua/uploads/l_1656_31348223.pdf 

https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-

download/123456789/77338/3/Letunovska_Marketynh.pdf;jsessionid=E732D92C

03C3D0C4C729C564CC841A2A 

Формат та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 

Практичні/семінари 20 

Самостійна робота 64 

ЗАЛІК 
 

Шкала оцінювання, 

національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 4 (добре) 

70-79 С 

3 (задовільно) 60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 2 (незадовільно) 

https://nam.kiev.ua/files/publications/978-966-8406-42-3-pos.pdf
http://pm.uad.lviv.ua/storage/uploads/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
http://pm.uad.lviv.ua/storage/uploads/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
https://dut.edu.ua/uploads/l_1656_31348223.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77338/3/Letunovska_Marketynh.pdf;jsessionid=E732D92C03C3D0C4C729C564CC841A2A
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77338/3/Letunovska_Marketynh.pdf;jsessionid=E732D92C03C3D0C4C729C564CC841A2A
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77338/3/Letunovska_Marketynh.pdf;jsessionid=E732D92C03C3D0C4C729C564CC841A2A


                                      Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

спеціальних економічних дисциплін 

                                     

Протокол № __ від ___ ___________ 2022р. 

 

Голова циклової комісії _______ Ярослава КОЗУБ 
                        (підпис)   

 

Розглянуто та погоджено  

на засіданні циклової комісії  

туризму, іноземних мов 

                                     

Протокол № __ від ___ ___________ 2022р. 

 

Голова циклової комісії _______ Наталія СТОЛЯР 
                        (підпис)   

 

 

з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 2 (незадовільно) 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

Викладач 

ВАСКАН АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: vaskan/anastasiia@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https:/ dn.chic.cv.ua 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

