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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Культурна сфера — це сукупність підприємств, установ, органі-
зацій і органів управління, що здійснюють виробництво, розподіл, 
збереження та організацію споживання товарів і послуг соціально-
культурного й інформаційного призначення, задовольняючи в такий 
спосіб культурні та інформаційні потреби населення.

Мета культурного сервісу — збагатити духовне життя людей і 
створити умови для соціально-культурної діяльності.

Галузь культури — це ідейний і етичний стан суспільства, що визна-
чається матеріальними умовами життя суспільства, яке виявляється в 
його побуті, ідеології, освіті, вихованні, досягненнях науки, мистец-
тва, літератури (кіно, театри, музеї, бібліотеки, виставки, концертні 
зали, клуби та ін.).

Функції галузі культури:
• виховання культурної людини;
• поповнення скарбниці культурних надбань у галузі літератури, 

мистецтва, художньої творчості, музики, живопису і скульпту-
ри;

• духовне збагачення людини.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати
• потреби людини в культурному відпочинку;
• кілька іноземних мов;
• історичні та національні пам’ятки культури;
уміти
• надавати послуги з обслуговування;
• залучати людей до творів культури;
• здійснювати дослідження в галузі культури.
Під час вивчення дисципліни “Культурний сервіс і туризм” перед-

бачені такі форми занять: лекції, семінарські, практичні заняття, на-
писання тематичних рефератів, складання заліку.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“КУЛЬТУРНИЙ  СЕРВІС  І  ТУРИЗМ”

№  
пор.

Назва теми

1
2
�
�
5
6
7

Введення в культурний сервіс
Манера спілкування і культура поведінки
Психологія сервісу
Послуга, її значення в житті суспільства
Сфери послуг
Національні особливості сервісного обслуговування
Релігійні особливості культури та сервісу

ЗМІСТ 
дисципліни 

“КУЛЬТУРНИЙ  СЕРВІС  І  ТУРИЗМ”

Тема 1. Введення в культурний сервіс
Культурна сфера. Класифікація галузі культурного сервісу та ту-

ризму. Галузева структура культурного сервісу. Поняття “культура” у 
туризмі. Особливості національного характеру в культурному сервісі 
та туризмі. 

Література [1; �–5; 11]

Тема 2. Манера спілкування і культура поведінки
Мова, методи її формування. Спілкування як процес діяльності 

людини в суспільстві. Культура спілкування та поведінки у країнах 
Сходу. Культура спілкування та поведінки у країнах Заходу. Культура 
спілкування та поведінки у країнах СНД.

Література [1; 2; 16]

Тема 3. Психологія сервісу
Психологічний аспект та психологічний настрій. Психологія 

служб сервісу. Особливості окремих видів клієнтів. Основні поняття 
психологічного компонента управління у сфері сервісу. Психологія 
процесу обслуговування клієнтів. Тактика обслуговування. 

Література [11–2�]
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Тема 4. Послуга, її значення в житті суспільства
Характеристики покупців туристичних послуг. Чинники впливу 

на покупців туристичних послуг. Мотиви поведінки покупців. По-
ведінка покупців. Чинники вимірювання якості товарів та послуг. 
Визначення цінностей та задоволеності покупців. Маркетинг відно-
син з покупцями. П’ятиступінчаста модель якості обслуговування.

Література [21–25; ��]

Тема 5. Сфери послуг
Поняття “послуги”? Міжнародна торгівля послугами. Транспорт-

ні послуги. Поїздки. Послуги зв’язку. Страхові послуги. Фінансові 
послуги. Комп’ютерні та інформаційні послуги. Роялті та ліцензовані 
платежі. Ділові послуги. Послуги приватним особам у сфері культури 
та відпочинку. Державні послуги. Стандарти в обслуговуванні. 

Література [21–25; ��–�7]

Тема 6. Національні особливості сервісного обслуговування
Національний фактор в історії моральності. Народна мораль-

ність. Повага до старших. Сімейна та статева мораль. Патріотизм. 
Працьовитість та ставлення до багатства. Колективізм. Специфіка 
національних зразків моральності. Національне та загальнолюдське. 
Проблема національного характеру та менталітету. Національні особ-
ливості ділового мовлення. Риси характеру та особливості поведінки 
різних народів. Система моральних установок та ієрархія цінностей 
різних народів.

Література [1; 8–12; 17–20; �7]

Тема 7. Релігійні особливості культури та сервісу
Релігійний туризм та види його прояву в різних країнах. Релігійна 

мотивація. Паломництво. Об’єкти поклоніння. Географія релігійного 
туризму. Ритуал, як прояв культури. Культура поведінки іноземних 
туристів у країнах з різними релігіями. 

Література [2–6; �2]
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

 1. Поняття “культурна сфера”.
 2. Класифікація галузей соціально-культурного сервісу.
 �. Класифікація культурного сервісу.
 �. Галузь культури.
 5. Функції галузі культури.
 6. Духовна сфера.
 7. Культурна антропологія. 
 8. Національний характер.
 9. Характеристика художньої культури.
 10. Мова людини.
 11. Методи вивчення мови.
 12. Характер спілкування.
 1�. Норми етики та етикету.
 1�. Образ ідеальної людини.
 15. Особливості вручення візитних карток у різних країнах.
 16. Особливості привітання.
 17. Особливості приймання гостей.
 18. Норма розмов.
 19. Ділова зустріч.
 20. Подарунки та форма їх вручення.
 21. Форма одягу. 
 22. Супровід гостей.
 2�. Неформальне спілкування.
 2�. Культура поведінки за столом.
 25. Психологічний портрет клієнта.
 26. Завдання психології сервісу.
 27. Обслуговуючий персонал та психологія сервісу.
 28. Управлінська емпатія.
 29. Мотиваційне управління.
 �0. Створення ситуаційної установки.
 �1. Програмно-цільова психологія управління.
 �2. Три етапи процесу обслуговування.
 ��. Етап здійснення замовлення.
 ��. Контакт з відвідувачем.
 �5. Демонстрація зразків туристичної діяльності.
 �6. Прийняття рішення або відмова прийняття рішення.
 �7. Оцінка обслуговуючого персоналу.
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 �8. Складання анкет.
 �9. Правильне розуміння споживачів.
 �0. Маркетингові дослідження поведінки споживачів.
 �1. Чинники впливу на споживачів. 
 �2. Чинники середовища.
 ��. Чинники культурного порядку.
 ��. Соціальні чинники.
 �5. Мотиви поведінки споживачів.
 �6. Гарантоване обслуговування.
 �7. Процес придбання послуги.
 �8. Покупна поведінка споживачів.
 �9. Поведінка споживачів різних національних культур.
 50. Поведінка споживачів на ринку індустрії гостинності та туризму.
 51. Визначення цінностей споживачів та їх задоволення.
 52. Маркетинг співвідносин зі споживачами.
 5�. Якість послуг.
 5�. Моделі якості обслуговування.
 55. Послуги зв’язку.
 56. Державні послуги.
 57. Частка послуг у світовій торгівлі.
 58. Стандарти обслуговування споживачів.
 59. Паломництво як галузь туризму.
 60. Різноманітність релігій і культур.
 61. Культура поведінки іноземних туристів у країнах з різними 

релігіями.
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