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Промисловий туризм та міжнародне, дипломатичне обслуговування
Ярченко Юлія Віталіївна
Загальна інформація про дисципліну «Промисловий туризм та міжнародне, дипломатичне
обслуговування»
Мета: ознайомлення студентів із основними видами спеціалізованого туризму, зокрема з
промисловим туризмом, та з міжнародним та дипломатичним обслуговуванням,
специфікою та особливостями планування та організації відповідних турпродуктів для
учасників спеціалізованих турів
Завдання
- оволодіння знаннями з основних видів спеціального туризму;
- виявлення основних напрямів і тенденцій розвитку спеціальних видів туризму;
- ознайомлення з методичними прийомами підготовки та проведення турів з певних
видів спеціального туризму;
- вміння застосовувати теоретичні знання у вирішенні практичних завдань\
Знати:
- базові принципи промислового туризму, дипломатичного протоколу, зокрема,
«міжнародної ввічливості» та її складових;
- основні поняття, терміни та категорії, що складають суть промислового туризму та
дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету;
- специфіку протокольного забезпечення багатосторонньої дипломатії (міжнародних
нарад, конференцій, симпозіумів тощо);
- основні церемоніальні норми в протокольній практиці України;
вміти:
 моделювати схеми проведення різного роду представницьких заходів;
 виокремлювати особливості промислового туризму;
 оформляти різноманітні документи, пов’язані з дипломатичною діяльністю: візитні
картки, запрошення на дипломатичні прийняття і відповіді на них тощо;
 моделювати схеми розсадки під час нарад, конференцій, переговорів, офіційних та
неофіційних прийнять.
Результатом навчання має бути набуття здобувачами вищої освіти таких
компетентностей:
Загальні компетентності:
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
залік
Тема 1 Основи промислового туризму.
Тема 2 Ресурсна база промислового туризму. Види промислових турів.
Тема 3 Сучасний стан розвитку промислового туризму в Україні.
Тема 4 Формування промислового туру за основними складовими.
Тема 5 Поняття «міжнародного» та «дипломатичного» обслуговування.
Тема 6 Підготовка і організація проведення дипломатичних та міжнародних ділових
переговорів.
Тема 7 Дипломатичні прийоми. Характеристика і роль дипломатичного етикету в
міжнародних відносинах.
Тема 8 Протокол підготовки і проведення представницьких заходів.
Тема 9 Національні особливості дипломатичного і ділового проколу та етикету в країнах
світу.
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