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Силабус навчальної 

дисципліни 

«ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ 

В ТУРИЗМІ» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сутність та специфіка організації та надання транспортних послуг в 

туризмі. Фактори та закономірності утворення та розвитку 

транспортних систем, особливості функціонування галузевих та 

інтегральних систем в туризмі. Науковий  аналіз, прогнозування та 

проектування транспортних систем в туристичних перевезеннях..  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання є забезпечення належного рівня підготовки 

спеціалістів з туризму для прийняття рішень з організації систем 

перевезень в туризмі різними видами транспорту, формування 

системи наукових знань глобальних, національних та регіональних 

транспортних систем, навичок проектування маршруту в туризмі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 дослідження стану ринку транспорту та світових тенденцій та 

перспектив його розвитку за галузями; 

 розуміння впливу різноманітних чинників на розміщення 

об'єктів транспорту; 

 знання структури та розташування транспортної мережі за 

видами транспорту (основні сполучення, вузли); 

 знання сучасних технічних рішень та усвідомлення 

перспективних напрямків розвитку транспортної системи за 

видами; 

 визначення зон ІАТА, орієнтація в часових поясах та вміння 

розрахувати місцевий час: 

    - знання регіональних відмінностей у транспортних системах 

туризму та визначення способу взаємодії різних видів транспорту за 

регіонами 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває таких компетентностей. 

Здатність дослідження і управління функціонуванням інтегрованих 

транспортних систем. 

Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків 

моделювання транспортних процесів та систем для потреб  туризму. 

Здатність використання основних методик побудови транспортних 

систем з використанням різних видів транспорту 

 Здатність до логістичного мислення та розроблення пропозицій 

щодо удосконалення транспортних схем доставки пасажирів і 

механізмів їх функціонування в туризмі 

Навчальна логістика Системний підхід та системна методологія в організації 

туристичних перевезень. Теорія транспортних систем та мереж. 

Транспортно-технологічні процеси в туризмі. Інтегровані системи 

пасажирських перевезень. Особливості проектування систем 

змішаних перевезень в туризмі. Галузеві транспортні системи. 



Транспортні системи України Регіональні системи туристичних 

перевезень 
Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: бізнес-кейси, навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка рефератів, презентацій. 

Форми навчання: денна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

Пореквізити Знання з транспортних систем можуть бути використані при 

написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Закон України «Про транспорт» N 232/94-ВР від 10 листопада 

1994 року.  

2. Закон України «Про залізничний транспорт» N 273/96-ВР від 4 

липня 1996 року.  

3.Закон України «Про автомобільний транспорт» N 2344-III від 5 

квітня 2001 року.  

4.Повітряний кодекс України № 3393-VI від 19 травня 2011 року. 

5. Дудник І.М. Транспортна географія: підручник. – К., 2016. -288с 

6.Котиков Ю.Г. Основы системного анализа транспортньгх систем. 

— СПб., 2014.-264 с. 

7.Кусков А.С. Транспортное обеспечение в туризме. Учебник / 

А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян. – М.: КноРус, 2014. – 360 с. 

8. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний туризм: теорія та 

практика: навч. посіб./ М.П. Мальська, О.Ю.Бордун – К.: «Центр 

учбової літератури», 2018. – 128 с. 

Репозитарій НАУ: 

Дудник І.М. Транспортна географія: підручник. – К., 2016. -288с 

Дудник І.М. Вступ до загальної теорії систем.- К.:Кондор, 2008. – 

286 с.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальні кабінети міжнародних економічних відносин і бізнесу, які 

оснащені сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного туризму та країнознавства  

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ДУДНИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 

Посада: професор кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства ФМВ 

Науковий ступінь: доктор географічних наук 

Вчене звання: професор 

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/  
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11738  

Тел.: 406-74-54 

E-mail: Dudnik_ivan@ukr.net  
Робоче місце: 7.220 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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