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Тип дисципліни:  вибіркова 
Кількість кредитів: 4 (120 годин) 
Лекції: 20 год. 
Семінарські/практичні заняття: 10 год. 
Лабораторні заняття: -  
Самостійна робота: 90 год. 
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Анотація дисципліни, 
мета та очікувані 
програмні результати 
навчальної дисципліни, 
основна тематика 
дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів 
системи спеціальних знань з event технологій. Вивчення 
теоретичних та практичних основ event-технологій, 
опанування навиками професіонального планування, 
організації подій в службовому, суспільному та 
приватному житті, включаючи розробку концепції і 
програми, формування і контроль виконання бюджету, 
координацію роботи субпідрядників, а також вивчення 
ефективності проведеного event заходу. 
Результатом вивчення дисципліни «Еvent туризм» буде 
формування наступних компетентностей: 
К01. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
К02. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу. 
К03. Прагнення до збереження навколишнього 
середовища. 



К04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації. 
К05. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
К06. Навички використання інформаційних та 
комунікаційних технологій. 
К07. Вміння виявляти, ставити і вишукувати проблеми. 
К08. Навички міжособистісної взаємодії. 
К09. Здатність планувати та управляти часом. 
К10. Здатність працювати автономно та в команді. 
К11. Здатність застосовувати знання на практиці. 
К12. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних 
пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його 
форм і видів. 
К13. Розуміння процесів організації туристичних 
подорожей і комплексного туристичного обслуговування 
(готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, 
рекреаційного). 
 
Основна тематика дисципліни:  
Тема 1. Поняття і особливості подієвого (event) туризму. 
Тема 2. Становлення і розвиток event туризму. 
Тема 3. Поняття та зміст event. Їх класифікація та цілі, 
основні ресурси 
Тема 4.Характеристика міжнародного event туризму  
Тема 5. Перспективи розвитку event туризму в Україні, на 
Закарпатті 
Тема 6. Технологія розробки event програм 
Тема 7. Планування та організація роботи event 
Тема 8. Менеджмент та маркетинг в event туризмі 
Тема 9. Специфіка проведення окремих видів ділових event 
Тема 10. Особливості організації окремих видів 
спеціальних подій 

Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання /  
 

Результативність студента під час вивчення дисципліни 
оцінюється за 100-бальною системою. Бали 
розподіляються наступним чином: 

- робота на семінарських заняттях – 25 балів (по 5 
балів на кожному занятті) 

- виконання КМР – 25 балів  
- іспит – 50 балів 

 
Інші інформації про 
дисципліни (політика 
дисципліни, технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  
 

Графічний матеріал передається у формі презентацій за 
допомогою проекторів. Використання підручників та 
навчальних посібників від угорських та українських 
авторів. Для методичного забезпечення викладання 
дисципліни можна використати:  
• друкований та електронний варіант конспекту лекцій; 
• графічний матеріал (рисунки, таблиці, карти) 
• мультимедійний матеріал 
• роздатковий матеріал 
• наукові монографії та навчальні посібники Кафедри 

географії та туризму і бібліотеки інституту. 
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