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Вступ 
 

Однією з важливих навчальних дисциплін спеціальності 242 "Туризм" є 

"Інформаційні системи і технології в туризмі". Метою дисципліни 
"Інформаційні системи і технології в туризмі" є формування у майбутніх 
фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття 
практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання 
сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у 
практичній діяльності за фахом. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Інформаційні системи і технології 
в туризмі" є складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для 
підготовки студентів за освітньо-професійною програмою "Туризм". 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 
суміжних курсів Організація туристичних подорожей, Організація 
підприємницької діяльності в туризмі, Страхування в туризмі, Менеджмент у 
туризмі, Маркетинг у туризмі, Туроперейтинг тощо. Цілеспрямованої роботи 
над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 
лабораторних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Навички, набуті на практичних заняттях, використовуються студентами 
при подальшому проходженні навчальних та виробничих практик, написанні 
курсових та дипломних робіт. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 
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Анотація 

 

У навчальній дисципліні "Інформаційні системи і технології в туризмі" є 
невід’ємним складниками формування професійної компетентності та 
важливим аспектом академічної та професійної підготовки студентів. Курс 
"Інформаційні системи і технології в туризмі" включає ключові аспекти 
побудови та функціонування інформаційних систем, технологій роботи з 
інформацією,  використовує сучасні технології навчання. 

Метою викладання навчальної дисципліни "Інформаційні системи і 
технології в туризмі" є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня 
інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок 
роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних 
інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у 
практичній діяльності за фахом.  

Вивчення дисципліни "Інформаційні системи і технології в туризмі" 

безпосередньо спирається на такі дисципліни: "Вступ до фаху", "Інформатика 
і комп’ютерна техніка". 

Ключові слова: інформаційні системи, технології, безпека 
інформаційних систем, спеціалізоване програмне забезпечення, експертні 
системи, системи бронювання, геоінформаційні системи, бази даних, аналіз 
даних. 

 

 

Abstract 

 

In the course "Information systems and technologies in tourism" are an integral 

part of the formation of professional competence and an important aspect of 

academic and professional preparation of students. The course "Information 

systems and technologies in tourism" includes the key aspects of the construction 

and operation of information systems, technologies of work with information, uses 

modern learning technologies. 

The purpose of the course "Information Systems and Technologies in Tourism" 

is to develop future specialists of the modern level of information and computer 

culture, to acquire practical skills of working on modern computer technology and 

to use modern information technologies to solve various problems in the practical 

activity in the specialty. 

Studying the discipline "Information systems and technologies in tourism" is 

directly based on the following disciplines: "Introduction to the specialty", 

"Informatics and computer engineering". 

Key words: information systems, technologies, information systems security, 

specialized software, expert systems, reservation systems, geoinformation systems, 

databases, data analysis. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4,0 

Галузь знань 

24 "Сфера 
обслуговування" 

 

Вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність 

242 

"Туризм" 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 4-й 5-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  –  
Семестр 

Загальна кількість годин 
– 120 

7-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3  

самостійної роботи 
студента - 5 

Рівень вищої освіти: 
бакалавр 

22 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 

- - 

Лабораторні 
20 год. 10 год. 

Самостійна робота 

78 год. 108 год. 
Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю 

залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 35% до 65%. 

для заочної форми навчання – 10% до 90%. 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни 
У навчальній дисципліні "Інформаційні системи і технології в туризмі" 

розкривається об’єктно-предметна сутність інформації, технологій роботи з 
інформацією,  оцінюються сучасні інформаційні системи та, системи 
прийняття рішень, тощо.  

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців сучасного рівня 
інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок 
роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних 
інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у 
практичній діяльності за фахом.  

Завдання дисципліни: 

 вивчити місце і роль сучасних інформаційних технологій у сучасному 
суспільстві; 

 розглянути програмне забезпечення сучасних інформаційних систем в 
економіці та тенденції його розвитку; 

 розглянути технологію використання офісних додатків для 
автоматизації створення документів; 

 оцінити інтегровані інформаційні системи та перспективні напрями  
розвитку ІС. 

У результаті вивчення дисципліни студенти, згідно з освітньо-

кваліфікаційною характеристикою бакалавра,  повинні  
знати: 

 основні поняття і терміни інформаційних систем та технологій; 
 мережеві інформаційні технології 
 гіпертекстові технології та технології мультимедіа в туризмі; 
 інформаційну складову організації туристської діяльності 
 користуватися офісними додатками при  вирішенні завдань, пов'язаних 

з туристичною й соціально-культурною діяльністю. 
вміти: 

 користуватися офісними додатками при  вирішенні завдань, пов'язаних 
з туристичною й соціально-культурною діяльністю; 

 вміти своєчасно приймати рішення щодо використання сучасних 
інформаційних систем та технологій; 

 складати звітність та іншу документацію  з використання 
комп’ютерних та мережевих систем обробки інформації; 

 знаходити та автоматизовано обробляти первинну інформацію, яка 
необхідна для ефективної діяльності та прийняття управлінських рішень в 
організації туризму; 

 організовувати інформаційне забезпечення прийняття рішення щодо 
доцільності ділової співпраці підприємств. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи і технології в туризмі 
 

Тема 1. Інформаційні системи. Сучасний стан і тенденції розвитку 
інформаційних  систем 

"Інформаційні системи і технології в туризмі" як навчальна дисципліна. 
Основні поняття та визначення інформаційних систем. Історія розвитку  
інформаційних систем. Класифікація, структура й компоненти ІС. 

 

Тема 2. Економічна інформація та засоби її опису 

Системи класифікації. Системи кодування: класифікаційне кодування, 
реєстраційне кодування, штрихове кодування. Класифікатори. Моделювання 
інформації. 

 

Тема 3. Сучасні підходи до розроблення і впровадження 
інформаційних систем 

Типова структура та склад інформаційних систем.  Стадії та етапи 
розробки АІС. Документація на розробку інформаційних систем. 

Забезпечення функціонування та розвитку АІС на підприємстві. Методи і 
засоби створення інформаційних систем на підприємствах.   

 

Тема 4. Безпека інформаційних систем 

Методи та засоби захисту інформації в  автоматизованих інформаційних 
системах. Класифікація методів захисту інформації. . Класифікація засобів 
захисту інформації. Ідентифікація й аутентифікація користувачів АІС. 
Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів. Виявлення 
й нейтралізація комп’ютерних вірусів. Реєстрація й оперативне оповіщення 
про події безпеки.. 

 

Тема 5. Мультимедійні технології в туризмі 
Основні відомості про мультимедійні технології. Використання 

мультимедійної технології. Віртуальні подорожі. Створення й використання 
енциклопедичних, довідкових і рекламних електронних матеріалів. 
Електронні каталоги та їх Інтернет-варіанти  з  туризму й готельного бізнесу. 
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Змістовий модуль 2. Інструментальні засоби проектування та 
розробки інформаційних систем в туризмі 

 

Тема 6. Інтернет технології в туризмі. 
Класифікація та характеристика туристичних Інтернет-ресурсів. Опис 

інформаційних потоків між виробниками туристичних послуг. Використання 
глобальної комп'ютерної мережі  Інтернет у туристичній діяльності. 
Формування  єдиного інформаційного туристичного простору на рівні 
сучасних міжнародних стандартів і технологій в області туристичного й 
готельного бізнесу. Технології розробки ресурсів та сайтів. 

 

Тема 7. Основи побудови баз даних 

Введення в бази даних: поняття "база даних (БД)", "концепція БД", 
"моделі даних". Поняття про системи управління базами даних (СУБД). 
Архітектура СУБД. Аналіз функціональних можливостей та порівняння 
різних СУБД. Етапи проектування структури бази даних. Інформаційно-

логічна модель реляційних баз даних. 

 

Тема 8. СУБД MS Access 

Призначення, загальна характеристика, особливості та можливості СУБД 
MS Access. Об'єкти баз даних MS Access. Встановлення зв'язків між 
таблицями. Поняття та призначення запитів. Типи та режими створення 
запитів. Поняття форми, призначення, типи та режими створення. Загальні 
положення, типи звітів та режими їх створення. 

 

Тема 9. Геоінформаційні системи та геоінформаційні технології в 
організації туризму 

Географічні інформаційні системи. Просторові дані. Координати 
просторових даних. Модель просторових даних. Складові частини й 
компоненти ГІС. Сучасні засоби ГІС. Застосування портативних ГІС і систем 
глобального позиціювання в туристичній діяльності. Інструментальні пакети 
програмного забезпечення. Довідкові картографічні системи й інтерактивні 
карти в Інтернеті. Можливості ГІС у вирішеннях туристичних задач. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

Назви змістових модулів 

 і тем  

Кількість годин 

(денна форма) 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ле
кц

. 

пр
ак

т.
 

ла
б.

 

ІН
Д

З 

С
Р 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи і технології в туризмі 
Тема 1. Інформаційні системи. 
Сучасний стан і тенденції розвитку 
інформаційних  систем 

11 2  1  8 

Тема 2. Економічна інформація та 
засоби її опису 

13 4  1  8 

Тема 3. Сучасні підходи до 
розроблення і впровадження 
інформаційних систем 

12 2  2  8 

Тема 4. Безпека інформаційних систем 12 2  2  8 

Тема 5. Мультимедійні технології в 
туризмі 12 2  2  8 

Разом за змістовим модулем 1 60 12  8  40 

Змістовий модуль 2. Інструментальні засоби проектування та розробки 
інформаційних систем в туризмі 

Тема 6. Інтернет технології в туризмі 18 2  4  12 

Тема 7. Основи побудови баз даних 14 2  2  10 

Тема 8. СУБД MS Access 16 4 0 4 0 8 

Тема 9. Геоінформаційні системи та 
геоінформаційні технології в 
організації туризму 

12 2  2  8 

Разом за змістовим модулем 2 60 10 0 12 0 38 

Модуль 2 

ІНДЗ -    -  

Усього годин 120 22 20 0 0 78 
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4.1. Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів 

 і тем  

Кількість годин 

(денна форма) 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ле
кц

. 

пр
ак

т.
 

ла
б.

 

ІН
Д

З 

С
Р 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи і технології в туризмі 
Тема 1. Інформаційні системи. 
Сучасний стан і тенденції розвитку 
інформаційних  систем 

11 1    10 

Тема 2. Економічна інформація та 
засоби її опису 

10     10 

Тема 3. Сучасні підходи до 
розроблення і впровадження 
інформаційних систем 

12   2  10 

Тема 4. Безпека інформаційних 
систем 

12     12 

Тема 5. Мультимедійні технології в 
туризмі 14   2  12 

Разом за змістовим модулем 1 59 1 0 4 0 54 

Змістовий модуль 2. Інструментальні засоби проектування та розробки 
інформаційних систем в туризмі 

Тема 6. Інтернет технології в туризмі 15 1  2  12 

Тема 7. Основи побудови баз даних 12     12 

Тема 8. СУБД MS Access 17   2  15 

Тема 9. Геоінформаційні системи та 
геоінформаційні технології в 
організації туризму 

17 

  2  15 

Разом за змістовим модулем 2 61 1 0 6 0 54 

Модуль 2 

ІНДЗ       

Усього годин 120 2 0 10 0 108 
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5. Теми лабораторних занять   
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1.  
Оформлення документів та організація обробки 
інформації у текстовому редакторі 

2 
1 

2.  
Автоматизація складання документів в 
електронних таблицях 

2 
1 

3.  
Інтернет та веб-технології. Проектування 
найпростішого сайту. 

4 
2 

4.  
Туристичні навігатори та програмне забезпечення 
мобільної навігації 

2 
1 

5.  Інформаційні технології та ресурси мережі Internet 4 2 

6.  Інформаційні системи в туризмі 2 1 

7.  Розробка та створення бази даних в СКБД  4 2 

Всього 20 10 

 

 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 42) – 21 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 4) – 

24 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 33 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 12) – 6 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 4) – 

24 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 78 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1. Модель електронного туристичного бізнесу 4 10 

2. 
Комп’ютерні системи керування в бізнесі та 
туризмі 

5 12 

3. Експертні системи в туризмі 5 10 

4. Технології керування туристичним офісом 5 12 

5. 
Системи управління підприємством та організації 
діяльності в туризмі 

5 12 

6. Системи бронювання та резервування 5 12 

7. Правове забезпечення інформаційних технологій 4 10 

Всього 33 78 

 

7. Методи навчання 
Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 

проблемним методами навчання.  
Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 

супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, 
наближені до реальних ситуацій. Навчання супроводжується опрацюванням 
нормативної, навчальної літератури, а також періодичних видань. 

 

8. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 
Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: поточне 

тестування та опитування; усне опитування; підсумкове тестування; 
перевірка виконаних практичних завдань; підготовка та презентація 
реферату, міні лекції; підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 
конференціях. 

Індивідуальна робота є обов'язковим елементом модуля і виконується 
обов'язково в часових рамках вивчення певного модуля. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, розрахунково-графічна робота, 
результати самостійної роботи студентів) проводиться за наступними 
критеріями  (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 
до цілого числа): 0 % – завдання не виконано; 40% – завдання виконано 
частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового 
характеру; 60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
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розрахунках або в методиці; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, 
проте містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 
тощо); 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 
характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 0% – завдання не виконано; 40% – завдання виконано 
частково, висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено 
недбало; 60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 
недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і 
вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Залік С
ум

а 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 МК 1 МК 2 

5 5 6 6 6 8 8 8 8 20 20 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою 

90–100 

Зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 незараховано з можливістю повторного складання 

0–34 
незараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 
1. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Національного 

університету водного господарства та природокористування. URL : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

2. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за 

всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
3. Пакети тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 
 

11. Рекомендована література  
Основна 

1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. 
посіб. Київ : КНЕУ, 2001. 400 с 

2.  Михеева В.Д., Харитонова И.А. Microsoft Access 2003. БХВ-

Петербург, 2004. 1069 с. + CD-ROM. 

3.  Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті : 
навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: 

КНЕУ, 2003. 259 с. 
4. Калберг Київ Бізнес-анализ с помощью Excel / пер. с англ. Київ : 

Диалектика, 1997. 448 с. 
5. Круглов В.В., Борисов В.В. Искусственные нейронные сети. Москва : 

Горячая линия - Телеком, 2002. 382 с. 
6. Гаврилов В. П. Інформаційні системи і технології в туризмі : 

навчальний: посібник Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 168 с. 

7. Білогурова Г. В. Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і 
технології в туризмі» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання 

напряму 6.140103 – Туризм) / Г. В. Білогурова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-

ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 49 с. 
 

Допоміжна література 

1. Маклаков СВ. Моделирование бизнес-процессов с BPWin. Москва : 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. 224 с. 
2. Пінчук Н.С., Галузинський Г.П., Орленко Н.С. Інформаційні системи і 

технологи в маркетингу : навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. Київ : 

КНЕУ, 2001. 296 с.  
3. Білогурова Г. В. Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і 

технології в туризмі». Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. 
Харків : ХНУМГ, 2016. 49 с. 

4. Морозов М.А., Морозова Н.С.  Информационные  технологии  в  
социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: Учебник. 2-е изд., 
стереотип. Москва : Изд. Центр "Академия", 2000. 240 с. 

5. Морозов М.А., Морозова Н.С. Реклама в социально-культурном 
сервисе и туризме : учебник. Москва : Изд. Центр "Академия", 2008. 288 с. 
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6. Гуляєв В. Г. Нові інформаційні технології в туризмі. Москва ,1999. 

144 с. 
7. Матвієнко О. В., Бородіна І Л. Internet-технології: проектування Web-

сторінки: Навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2000 . 154 с. 
8. Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы 

туризма в развитых странах мира: Монография. Київ: МАУП, 2000 . 399 с.. 
9. Сайти по туризму. URL : www.travel.kiev.ua, www.tours.kiev.ua, www.i-

tour.com.ua, www.travel-tour.com.ua, www.world-tourizm.org 
 

12. Інформаційні ресурси 
1. Кабінет Міністрів України. URL : http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України . URL : http://rada.gov.ua/  

3. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL : 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 
пл. Короленка, 6). URL : http://libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44). URL : https://www.facebook.com/cbs.rivne/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75). URL : 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

8. Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162-2019-%D0%BF 

9. The Transformational Travel Council. URL: 

https://www.transformational.travel/ 

10. Tourism for Sustainable Development Goals. URL: http://tourism4sdgs.org/ 

11. Tourism Statistics. URL: https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current 

12. UNWTO Tourism Highlights. URL: https://www.e-unwto.org/  

13. Сайт програми Project expert. URL : www.pro-expert.ru 

14. Курси ИТ дисциплин. URL : www.intuit.ru 

15. ОБУЧЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ. URL : https://www.lessons-tva.info/ 

16. Поездки нового уровня: https://amadeus.com/ru 

17. For travel’s game-changers: https://www.travelport.com/ 

18. We are Genesys Digital Transformation: https://www.genesys.net/ 

19.  Sabre: https://www.sabre.com/ 

20. Сайти програмних засобів. URL : www.proftourportal.ru, 

www.wtourbusiness.ru, www.wwtourbusinessl.com 
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