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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

Дзяржаўны экзамен «Культурная спадчына і турызм» право-
дзіцца згодна з адукацыйным стандартам вышэйшай адукацыі 
па спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісто-
рыка-культурнай спадчыны, напрамку спецыяльнасці 1-23 01 
12-04 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны 
(культурная спадчына і турызм). 

Пры падрыхтоўцы праграмы былі выкарыстаны навуковыя 
вынікі, атрыманыя пры выкананні задання К-04 «Распрацаваць 
навукова-метадычныя рэкамендацыі ўкаранення сучасных му-
зеязнаўчых тэхналогій у дзейнасць рэгіянальных музеяў 
Беларусі» Дзяржаўнай праграмы «Культура Беларусі» на 2011–
2015 гады.  

Па кожнаму блоку дысцыплін, якія ўваходзяць у склад 
праграмы дзяржаўнага экзамену, распрацаваны пытанні. 
Праграма дзяржаўнага экзамену складаецца з трох раздзелаў: 
«Ахова гісторыка-культурнай спадчыны», «Тэорыя і гісторыя 
турызму», «Арганізацыя турыстычнай дзейнасці». У апошні 
раздзел «Арганізацыя турыстычнай дзейнасці» ўключаны тэмы 
дысцыпліны «Менеджмент і маркетынг у турызме», што тлу-
мачыцца тым, што менеджмент і маркетынг у турызме з’яў-
ляюцца складаючымі часткамі арганізацыі турызму. Такая 
структура праграмы дзяржаўнага экзамену дазваляе лагічна і 
сістэмна размеркаваць вучэбны матэрыял. 

Экзамен праводзіцца з мэтай праверкі ўзроўню і якасці 
ведаў выпускніка згодна з патрабаваннямі адукацыйнага стан-
дарту па спецыяльнасці. 

Пры падрыхтоўцы выпускнікоў да экзамену па раздзеле 
«Ахова гісторыка-культурнай спадчыны» неабходна засяро-
дзіць увагу на пытаннях, звязаных са станаўленнем, развіццём і 
функцыянаваннем помнікаахоўнай дзейнасці і яе нарматыўна-
прававога забеспячэння. 

Раздзел праграмы «Тэорыя і гісторыя турызму» ўключае пы-
танні эвалюцыі турызму, а таксама яго тэарэтычнай асновы (ас-
ноўныя паняцці, катэгорыі, класіфікацыйныя падыходы і г. д.). 

3 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Пры засваенні пытанняў, уключаных у раздзел праграмы 
«Арганізацыя турыстычнай дзейнасці», выпускнік павінен 
звярнуць увагу на спосабы функцыянавання турыстычных 
арганізацый і рэалізацыю імі турыстычных паслуг, маркетын-
гавыя стратэгіі і інавацыйныя працэсы ў турызме.  

Значную дапамогу ў засваенні пытанняў праграмы можа 
аказаць спіс рэкамендаванай літаратуры. 

У адпаведнасці з адукацыйным стандартом ОСВО 1-23 01 
12-2013 Рэспублікі Беларусь выпускнік на дзяржаўным 
экзамене спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны, напрамку спецыяльнасці 1-23 
01 12-04 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны (культурная спадчына і турызм) павінен ведаць: 
− склад, асноўныя прадпрыемствы і арганізацыі турыстыч-

най індустрыі; 
− гісторыю і арганізацыйныя асновы турыстычнай дзей-

насці і іх сучасны стан у Рэспубліцы Беларусь і свеце; 
− геаграфію турыстычных рэгіёнаў; 
− дасягненні і інавацыйныя падыходы ў развіцці турыстыч-

най дзейнасці; 
− заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны; 
умець: 
− свабодна карыстацца адпаведнай прафесійнай тэрмі-

налогіяй; 
− добра арыентавацца ў асноўных працэсах і асаблівасцях 

работы ў сферы турызму; 
− выкарыстоўваць неабходныя інфармацыйныя тэхналогіі, 

якія ўжываюцца для рэалізацыі турыстычнай дзейнасці; 
валодаць: 
−  прафесійнымі навыкамі сістэматызацыі атрыманых ведаў; 
− навыкамі самастойнага выкарыстання атрыманых ведаў 

на практыцы. 
Дзяржаўны экзамен праводзіцца ў форме вуснага адказу сту-

дэнта на тры пытанні білета: адно па раздзеле «Ахова гісто-
рыка-культурнай спадчыны», другое па раздзеле «Тэорыя і 
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гісторыя турызму», трэцяе па раздзеле «Арганізацыя турыс-
тычнай дзейнасці».  

Пры адказе на пытанні экзаменацыйнага білета выпускнік 
павінен прадэманстраваць грунтоўныя веды ў галіне турыстыч-
най дзейнасці, добрае валоданне матэрыялам, самастойнасць 
мышлення, уменне выкарыстоўваць веды сумежных галін ведаў. 

На падрыхтоўку да адказу на дзяржаўным экзамене кожнаму 
студэнту адводзіцца не менш 30 хвілін, на здачу дзяржаўнага 
экзамену адводзіцца да 30 хвілін. Для ўдакладнення экзамена-
цыйнай адзнакі члены ДЭК могуць задаваць студэнту адпавя-
даючыя праграме дадатковыя пытанні. Вынікі здачы дзяржаў-
нага экзамену абвяшчаюцца ў той жа дзень пасля афармлення 
адпаведных пратаколаў. 
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ЗМЕСТ ЭКЗАМЕНУ 
 

Раздзел І. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны 
 

Тэма 1. Гісторыка-культурныя каштоўнасці  
і іх класіфікацыя 

Вызначэнне паняцця «гісторыка-культурная спадчына». Гіс-
торыка-культурныя каштоўнасці і іх класіфікацыя. Матэрыяль-
ныя каштоўнасці. Духоўныя каштоўнасці. Катэгорыі матэ-
рыяльных і духоўных гісторыка-культурных каштоўнасцей. 
Аб’екты ў складзе комплексных матэрыяльных каштоўнасцей. 
Матэрыяльныя каштоўнасці без катэгорыі. Прычыны змены 
эталонаў духоўных каштоўнасцей катэгорыі «Б». 

 
Тэма 2. Асаблівасці станаўлення і развіцця заканадаўства  
аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны ў 1920–50-я гг. 
Адметныя асаблівасці заканадаўства аб ахове помнікаў гіс-

торыі і культуры першых гадоў Савецкай улады. Першыя дзяр-
жаўныя органы па ўліку і ахове помнікаў. Асноўныя прынцы-
пы ахоўнай дзейнасці дзяржавы. Пастанова СНК аб рэгістра-
цыі, прыёме на ўлік і ахове помнікаў мастацтва, старажыт-
насцей, побыту. Польскае заканадаўства ў галіне аховы пом-
нікаў на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). Сістэма 
аховы, уліку і выкарыстання гісторыка-культурнай спадчыны ў 
1940–50-я гг. 

 
Тэма 3. Заканадаўчыя асновы аховы помнікаў у 1960–80-я гг. 

Першы закон БССР «Аб ахове помнікаў культуры» (1969). 
Закон БССР «Аб ахове і выкарыстанні помнікаў гісторыі і 
культуры» (1976). Інструкцыі Міністэрства культуры па арга-
нізацыі зон аховы нерухомых помнікаў гісторыі і культуры 
СССР. Парадак уліку, забеспячэння захаванасці, выкарыстання 
і рэстаўрацыі нерухомых помнікаў гісторыі і культуры. 
Пастанова Савета Міністраў БССР «Аб фактах грубых пару-
шэнняў заканадаўства аб ахове помнікаў гісторыі і культуры». 
Рэкамендацыі аб забеспячэнні выканкамаў мясцовых Саветаў 
дэпутатаў Зводам помнікаў гісторыі і культуры. 

 
 

6 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



Тэма 4. Заканадаўства ў галіне аховы помнікаў 
у 1990-я гг. – пачатку XXI ст. 

Новы перыяд у галіне аховы культурнай спадчыны краіны. 
Законы «Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь» (1991), «Аб 
асновах архітэктурнай і горадабудаўнічай дзейнасці» (1994), 
«Аб асабліва захоўваемых прыродных тэрыторыях» (1994), 
«Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Беларусь» (1996, 
2005), «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны» (1992, 
2006), «Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь» (2001), 
«Кодэкс аб культуры» (2016). Нарматыўна-прававыя акты 
2001–2003 гг. Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Бела-
русь «Аб першачарговых мерах па захаванні і адраджэнні гіс-
тарычных цэнтраў гарадоў Беларусі», «Аб пытаннях захавання 
гісторыка-культурнай спадчыны», Палажэнне аб ахове археа-
лагічных аб’ектаў. Праграма мерапрыемстваў па рэстаўрацыі 
палацава-паркавага ансамбля г. Нясвіжа і замкавага комплексу 
ў г. п. Мір. Роля ЮНЕСКА, ІКОМ і іншых міжнародных 
арганізацый у развіцці помнікаахоўнай дзейнасці. 

  
Тэма 5. Кіраванне і кантроль  

у галіне гісторыка-культурнай спадчыны 
Сістэма органаў аховы помнікаў і іх паўнамоцтвы ў Рэспуб-

ліцы Беларусь. Асаблівасці дзяржаўнай палітыкі ў галіне ўліку 
і аховы гісторыка-культурнай спадчыны. Сістэма органаў ахо-
вы гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Паўнамоцтвы 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Дзейнасць Дзяр-
жаўнай інспекцыі па ахове спадчыны і яе структура. Функцыі 
навукова-метадычнай рады Міністэрства культуры рэспублікі. 

Сістэма органаў дзяржаўнага кіравання архітэктурнай і гора-
дабудаўнічай дзейнасцю. Дзяржаўнае кіраванне ў XIX – пачат-
ку XXI ст. Дзяржаўнае кіраванне архітэктурнай і горадабу-
даўнічай дзейнасцю ў БССР і Заходняй Беларусі ў XX ст. 
Паўнамоцтвы органаў архітэктуры і Дзяржбуднагляду ў галіне 
аховы помнікаў гісторыі і культуры. Асноўныя горадабудаў-
нічыя рэсурсы. Заказчыкі на праектаванне, рэканструкцыю і 
рэстаўрацыю будынкаў. Распрацоўка і зацвярджэнне праектнай 
дакументацыі. Абавязкі заказчыка. Аўтарскі нагляд. Віды па-
рушэнняў заканадаўства аб архітэктурнай і горадабудаўнічай 
дзейнасці. 
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Тэма 6. Дзяржаўны ўлік гісторыка-культурных 
каштоўнасцей 

Улік гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Бела-
русь. Выяўленне і вывучэнне гісторыка-культурнай спадчыны. 
Дакументальная навуковая фіксацыя. Крытэрыі адбору каш-
тоўнасцей. Парадак надання статусу гісторыка-культурнай 
каштоўнасці. Структура Дзяржаўнага спіса гісторыка-культур-
ных каштоўнасцей. Парадак уключэння аб’ектаў у Дзяржаўны 
спіс. Структура Дзяржаўнага спіса. Гісторыка-культурныя 
каштоўнасці, якія знаходзяцца ў межах і па-за межамі Рэс-
публікі Беларусь. Пазбаўленне статусу гісторыка-культурнай 
каштоўнасці. Прынцыпы захавання гісторыка-культурных 
каштоўнасцей. Умовы ўтрымання і выкарыстання матэрыяль-
ных каштоўнасцей.  

 
Тэма 7. Захаванне і выкарыстанне  

гісторыка-культурных каштоўнасцей 
Захаванне каштоўнасцей у Расійскай імперыі. Дзяржаўная, 

царкоўная і прыватная маёмасць. Нацыяналізацыя прыватных 
каштоўнасцей у 1917–1918 гг. Сітуацыя ў Заходняй Беларусі, 
СССР. Інструкцыя па арганізацыі зон аховы нерухомых помні-
каў гісторыі і культуры. Зоны аховы нерухомых гісторыка-
культурных каштоўнасцей. Праекты зон аховы. Забеспячэнне 
аховы асяроддзя матэрыяльных нерухомых каштоўнасцей. 
Рэжым утрымання і функцыянальнага выкарыстання іх пры 
рэканструкцыі гістарычных населеных пунктаў. Індывідуаль-
ныя ўмовы ўтрымання і выкарыстання матэрыяльных каштоў-
насцей. Ахоўныя дошкі. 

 
Тэма 8. Уласнасць на гісторыка-культурныя каштоўнасці 
Формы ўласнасці на гісторыка-культурныя каштоўнасці. 

Права ўласнасці. Парадак заключэння ахоўных абавязацель-
стваў. Правы і абавязкі ўласнікаў. Абмежаванне правоў улас-
ніка і карыстальніка матэрыяльнай каштоўнасці. Вызначэнне 
ўмоў арэнды каштоўнасцей. Парадак змены ўласніка гісторы-
ка-культурнай каштоўнасці. Ахоўныя абавязацельствы паміж 
дзяржавай і ўладальнікам архіўных дакументаў. Парадак выда-
чы ахоўных абавязацельстваў. Права ўласнасці на архіўныя 
дакументы пры рэарганізацыі, ліквідацыі, прыватызацыі юры-
дычнай асобы ці страце ўласніка. 
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Уласнасць на прадметы музейнага фонду Рэспублікі Бела-
русь. Закон «Аб музеях і Музейным фондзе Рэспублікі Бела-
русь». Вызначэнне права ўласнасці на гісторыка-культурныя 
каштоўнасці, якія не маюць уласніка. Нерухомыя і рухомыя 
матэрыяльныя каштоўнасці. Грамадзянска-прававыя вынікі 
безгаспадарчага выкарыстання гісторыка-культурных каштоў-
насцей. 

  
Тэма 9. Віды работ на гісторыка-культурных 

каштоўнасцях 
Віды работ на нерухомых гісторыка-культурных каштоў-

насцях. Правядзенне навуковых даследаванняў. Віды кансерва-
цыі. Кансервацыя руін. Рэстаўрацыя і яе мэтазгоднасць. Мето-
дыка рэстаўрацыйных работ. Доўгатэрміновая праграма рас-
працоўкі і здзяйснення праектаў рэгенерацыі гарадской забудо-
вы ў 2002–2015 гг. Правядзенне даследчых работ па вызна-
чэнні меж гістарычных цэнтраў гарадоў. Зоны аховы ў гіста-
рычных гарадах. 

Парадак правядзення работ на матэрыяльных каштоўнасцях. 
Сістэма атрымання і выдачы адпаведнай дазваляльнай даку-
ментацыі, яе структура. Сертыфікаты на правядзенне работ на 
матэрыяльных каштоўнасцях. Сістэма атрымання дазволу на 
даследаванне археалагічных аб’ектаў. Навуковае кіраванне і 
прававая роля навуковага кіраўніка ў арганізацыі і правядзенні 
праектных і вытворчых работ па рэстаўрацыі. 

 
Тэма 10. Ахова малых гарадоў 

Малыя гарады як захавальнікі гістарычнай і культурнай 
спадчыны. Мястэчкі Беларусі, спецыфічныя асаблівасці іх пла-
ніроўкі. Захаванне прынцыпаў развіцця і рэгіянальнай спецы-
фікі малых гарадоў. Праблемы ўдасканалення архітэктурнага і 
прасторавага асяроддзя невялікіх гарадскіх пасяленняў. Архі-
тэктурны савет краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 
(АССЕЕ). Разгляд пытання аб устойлівых каштоўнасцях архі-
тэктуры малых гарадоў на Кангрэсе Міжнароднага саюза 
архітэктараў у г. Стамбуле. 

 
Тэма 11. Ахова і прыстасаванне помнікаў  

грамадзянскага дойлідства 
Ахова помнікаў грамадзянскага дойлідства, іх аднаўленне і 

адаптацыя. Навучальна-адукацыйныя збудаванні, іх захаванне і 
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прыстасаванне. Паштовыя станцыі і вакзалы, іх выкарыстанне. 
Тэатральна-відовішчныя збудаванні. Іх захаванне і прыстаса-
ванне. Корчмы, рэстараны, гасцініцы як асобная катэгорыя 
аб’ектаў грамадзянскага дойлідства, іх захаванне. Гандлёвыя 
рады, іх захаванне і прыстасаванне. Гістарычнае жылое ася-
роддзе: прыклады захавання і адаптацыі. Гістарычныя аб’екты 
манументальнай архітэктуры і іх уключэнне ў структуру го-
радабудаўнічай забудовы і гарадскіх рэкрэацый. 

 
Тэма 12. Ахова і прыстасаванне  
помнікаў народнага дойлідства 

Пастанова Савета Міністраў БССР аб стварэнні ў Рэспуб-
ліцы Беларусь Беларускага дзяржаўнага музея народнай архі-
тэктуры і побыту. Структура музея. Праблемы фарміравання 
музеяў пад адкрытым небам. Актуальнасць выяўлення пом-
нікаў драўлянага дойлідства. Аптымальныя формы захавання і 
прыстасавання да сучасных умоў помнікаў народнага дойлід-
ства. Формы і метады захавання помнікаў драўлянай архітэк-
туры. Праблемы захавання помнікаў драўлянага дойлідства. 

 
Тэма 13. Ахова помнікаў прыроды 

Першыя пастановы СНК БССР аб ахове помнікаў прыроды. 
Ахова помнікаў прыроды ў Заходняй Беларусі. Сістэматычная 
ахова ўнікальных аб’ектаў. Пастанова Савета Міністраў БССР 
«Аб ахове помнікаў прыроды на тэрыторыі Беларускай ССР». 
Актуальнасць праблемы захавання паркаў і асноўных элемен-
таў гістарычнага паркавага ландшафту. Класіфікацыя паркаў з 
улікам ступені іх захаванасці і стылявых асаблівасцей. Меры 
па захаванні паркавых кампазіцый, збудаванняў. 

Структура аховы і выкарыстання помнікаў прыроды і эка-
логіі: запаведнікі і заказнікі на тэрыторыі Беларусі, нацыяналь-
ныя паркі, экамузеі. Гісторыка-культурны запаведнік «За-
слаўе». Нацыянальны гісторыка-культурны запаведнік «Нясвіж». 

 
Тэма 14. Захаванне, кансервацыя і рэстаўрацыя 

археалагічных помнікаў 
Прадмет археалагічных раскопак. Ахова археалагічных 

аб’ектаў падчас земляных і будаўнічых работ. Правілы заклю-
чэння і выканання дагавораў будаўнічага падраду. Праектна-
каштарысная дакументацыя на правядзенне земляных і будаў-
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нічых работ. Правы, абавязкі і меры па ахове археалагічных 
аб’ектаў. 

Хартыя Міжнароднага савета помнікаў і славутых месцаў 
(ІСOМOS) па ахове і выкарыстанні археалагічнай спадчыны. 
Еўрапейская археалагічная канвенцыя. Падводная археалогія 
як новы кірунак гістарычнай навукі. Канвенцыя ЮНЕСКА аб 
ахове падводнай культурнай спадчыны. Аб’екты падводнай 
культурнай спадчыны Беларусі. Праблемы нелегальнага скар-
башукальніцтва. 

  
Тэма 15. Адміністрацыйная і крымінальная  

адказнасць за парушэнне заканадаўства аб ахове  
гісторыка-культурных каштоўнасцей 

Парушэнне заканадаўства аб ахове гісторыка-культурнай 
спадчыны. Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Не-
выкананне патрабаванняў ахоўных абавязацельстваў у адно-
сінах да гісторыка-культурных каштоўнасцей. Парушэнне па-
радку і ўмоў вытворчасці работ з гісторыка-культурнымі каш-
тоўнасцямі. Парушэнне рэжыму аховы асяроддзя гісторыка-
культурных каштоўнасцей. 

Злачынствы супраць гісторыка-культурнай спадчыны. Паш-
коджанне гісторыка-культурных каштоўнасцей. Знішчэнне гіс-
торыка-культурных каштоўнасцей. Кантрабанда. Незварот на 
тэрыторыю Рэспублікі Беларусь гісторыка-культурных каш-
тоўнасцей. Незаконнае выкарыстанне ахоўных знакаў культур-
ных каштоўнасцей. Адказнасць за злачынствы.  

 
 

Раздзел ІІ. Тэорыя і гісторыя турызму 
 

Тэма 16. Асноўныя паняцці. Класіфікацыя турызму 
Асноўныя паняцці: «турызм», «тур», «турыстычная дзей-

насць», «турыстычныя паслугі», «турыст», «экскурсія», 
«экскурсант», «вандроўка», «наведвальнік» і інш. Класіфіка-
цыя турызму па тыпах, відах, формах і катэгорыях. Унутраны, 
уязны і выязны турызм. Класіфікацыя турызму зыходзячы з 
характару фінансавання. Функцыянальная класіфікацыя турыз-
му. Класіфікацыя па інтэнсіўнасці турыстычных патокаў. 
Паняцце міжнароднага, нацыянальнага турызму. Катэгорыі 
вандроўнікаў, якія не ўлічваюцца ў якасці турыстаў Сусветнай 
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турыстычнай арганізацыяй. Функцыі турызму: сацыяльная, 
эканамічная, гуманітарная. Сучасныя тэндэнцыі развіцця ту-
рызму. Турызм як форма міжкультурнай камунікацыі.  

  
Тэма 17. Культурныя і сацыяльныя аспекты турызму 

Турызм як з’ява грамадскага жыцця. Турызм і іншыя галіны 
ведаў. Знешнія фактары, якія вызначаюць турыстычную актыў-
насць. Уплыў сацыядэмаграфічных змен на развіццё турызму: 
старэнне насельніцтва, наяўнасць вольнага часу, сацыяльны 
статус, эстэтычныя патрэбы насельніцтва. Культурна-гіста-
рычныя фактары як аснова турыстычных рэсурсаў. Геаграфіч-
нае месцапалажэнне, кліматычныя ўмовы, наяўнасць турыс-
тычных аб’ектаў, бяспека для турыстаў, развіццё інфраструк-
туры і г. д. Эканамічныя і палітычныя фактары развіцця 
турызму. Пазітыўныя і негатыўныя аспекты развіцця турызму. 

 
Тэма 18. Матывацыя ў турызме. Тыпалогія турыстаў 

Матывацыйныя аспекты ў турызме. Аб’ектыўныя і суб’ек-
тыўныя прычыны і матывы падарожжаў. Асноўныя патраба-
ванні турыста да тура. Сусветная турыстычная арганізацыя і яе 
роля ў статыстыцы і вывучэнні развіцця міжнароднага турыз-
му. Катэгорыі вандроўнікаў, якія не адносяцца да катэгорыі 
турыстаў. Віды турыстаў. Арганізаваны масавы турыст, інды-
відуальны турыст, турыст-даследчык, турыст-вандроўнік. Ка-
тэгорыі турыстаў. Класіфікацыя тыпаў турыстаў Г. Гана. 
Класіфікацыя ў залежнасці ад стылю жыцця і патрабаванняў 
турыстаў. 

 
Тэма 19. Перыядызацыя гісторыі турызму 

Гістарыяграфія турызму. Падыходы да вызначэння перыя-
дызацыі гісторыі турызму. Агульнагістарычная перыядызацыя 
М. В. Сакаловай. Перыядызацыі В. П. Грыцкевіча, Г. П. Дал-
жэнкі, Ю. С. Путрыка. Асаблівасці развіцця гісторыі айчын-
нага турызму. Перадумовы ўзнікнення і развіцця падарожжаў. 
Роля падарожжаў у сусветнай гісторыі і культуры.  

 
Тэма 20. Гісторыя падарожжаў у Старажытным свеце 
Матывацыя і асноўныя мэты міграцый першабытных 

людзей.  
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Развіццё водных і сухапутных транспартных сродкаў. Па-
дарожжы старажытных егіпцян. Сродкі перамяшчэння, развіц-
цё марскога і рачнога транспарту. Суднабудаўніцтва і падарож-
жы фінікійцаў. Роля марскога гандлю для развіцця новых 
водных шляхоў. Сістэма гасціннасці ў Старажытным свеце, ка-
раван-сараі. Паломніцкія, забаўляльныя вандроўкі старажыт-
ных людзей. Матывацыя падарожжаў у Старажытным Кітаі і 
іншых усходніх дзяржавах. Даследчыцкія падарожжы карфаге-
няніна Ганона. Дыпламатычныя падарожжы Чжан Цяня, ван-
дроўкі Сыма Цяня.  

Развіццё падарожжаў у эпоху Антычнасці. Матывы і мар-
шруты падарожжаў. Экспедыцыя Неарха, падарожжы Гера-
дота, Піфея. Сацыяльны статус падарожнікаў. Наведванне 
здраўніц, рэлігійных месцаў, культурных і адукацыйных цэнт-
раў, спартыўных мерапрыемстваў і падзей. Транспартныя 
сродкі ў Старажытнай Грэцыі і Рыме. Падарожжы на марскіх 
судах. Будаўніцтва дарог і сухапутныя перамяшчэнні. Сістэма 
гасціннасці ў Старажытнай Грэцыі і Рыме. Харчэўні, таверны, 
пастаялыя двары, паштовыя станцыі і іншыя ўстановы для 
падарожнікаў.  

 
Тэма 21. Падарожжы ў эпоху Сярэдневякоўя 

Развіццё эканамічных і культурных сувязей, транспартных 
сродкаў і шляхоў. Саслоўная дыферэнцыяцыя падарожнікаў. 
Матывацыя і напрамкі падарожжаў. Сістэма гасціннасці: заяз-
ныя двары, корчмы, шпіталі.  

Роля манастыроў у развіцці падарожжаў. Паломніцтва як 
вядучы від падарожжа ў Сярэдневякоўі. Папулярныя паломніц-
кія цэнтры: хрысціянскія, мусульманскія, іўдзейскія. Падарож-
жы ў Іерусалім і Палесціну. 

Роля гандлю і ваенных паходаў у пашырэнні геаграфіі пада-
рожжаў. Падарожжы нарманаў. Мэты і напрамкі. Экспедыцыі 
Эрыка Рудога. Роля крыжовых паходаў у развіцці падарожжаў. 
Дзейнасць ордэна гаспітальераў.  

Дыпламатычныя і гандлёвыя падарожжы. Арабскія вандроў-
нікі. Падарожжы Сулеймана, Ібн-Даста, Ібн-Батуты і іншых у 
Еўропу, Візантыю, Афрыку, Азію, Кітай, Індыю і г.д. Пада-
рожжы славян у краіны Еўропы і Візантыю. 
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Заваяванні манголаў і сярэдневяковыя пасольскія місіі. Па-
сольства П. Карпіні, падарожжа М. Пола. Хаджэнне А. Нікіці-
на ў Індыю і інш.  

Адукацыйныя цэнтры сярэдневяковай Еўропы. Універсітэты 
як цэнтры адукацыйнага турызму. 

 
Тэма 22. Падаражжы па беларускіх землях і вандроўкі 

ўраджэнцаў Беларусі ў Сярэдневякоўі 
Перадумовы ўзнікнення і развіцця падарожжаў на беларус-

кіх землях. Эканамічныя, культурныя і палітычныя сувязі з 
іншымі краінамі свету. Шлях «з вараг у грэкі» і іншыя ганд-
лёвыя шляхі.  

Прыняцце хрысціянства. Паломніцтва і рэлігійныя падарож-
жы ігумена Данііла, Іаана Полацкага, Ефрасінні Полацкай, 
Ігнація Смаляніна і інш.  

Ваенныя паходы. Удзел палачан у паходах супраць Візантыі. 
Ваенныя паходы перыяду Вялікага Княства Літоўскага і іх 
роля ў развіцці дыпламатычных зносін з краінамі Еўропы. 
Юрыдычная абарона вандроўнікаў на беларускіх землях. 

Адукацыйны турызм ва ўніверсітэтах Польшчы, Чэхіі, Італіі, 
Германіі. 

Вандроўкі замежных падарожнікаў па беларускіх землях. 
 

Тэма 23. Вандраванні ў эпоху  
Вялікіх геаграфічных адкрыццяў 

Роля Вялікіх геаграфічных адкрыццяў у пашырэнні геаграфіі 
падарожжаў. Заваяванне Афрыкі і Азіі. Вандроўкі на Усход 
Генрыха Мараплаўца, Б. Дыяша. Напрамкі і матывацыя пада-
рожжаў на іншыя кантыненты. Даследчыя мэты падарожжаў. 
Адкрыццё новых земляў і засваенне новых гандлёвых шляхоў. 
Пошукі марскіх шляхоў у Індыю, Кітай, Японію. Заваяванне 
Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Вялікія вандроўнікі: А. Вес-
пучы, Х. Калумб, Ф. Магелан, В. да Гама і іх адкрыцці. 
Місіянерская дзейнасць у развіцці падарожжаў. Э. Картэс, 
Ф. Пісара. Развіццё транспарту і транспартных шляхоў. З’яў-
ленне каравелы і яе роля ў развіцці марскога транспарту. 
Выкарыстанне компаса і іншых навуковых дасягненняў у 
навігацыі. Падарожжы ХVI ст. Пазнавальныя, даследчыцкія і 
прыгодніцкія матывы падарожжаў: Дж. Кук, Ф. Дрэйк.  
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Тэма 24. Падарожжы ў Новы час 
Пашырэнне геаграфіі падарожжаў. Сацыяльна-эканамічныя, 

палітычныя і культурныя ўмовы развіцця турызму ў Новы час. 
Змены ў светапоглядзе людзей. З’яўленне камерсантаў. Развіц-
цё навуковага турызму. Адкрыццё новых зямель. Навуковыя 
падарожжы. Падарожжы рускіх мараплаўцаў і падарожнікаў на 
Усход і Сярэднюю Азію. Кругасветныя экспедыцыі І. Ф. Кру-
зенштэрна. Падарожжы французскіх і англійскіх мараплаўцаў. 

Развіццё шляхоў зносін і транспарту. Вынаходніцтва пара-
хода і яго роля ў забаўляльных падарожжах. З’яўленне 
дыліжанса і арганізаваных перавозак пасажыраў. Чыгунка ў 
развіцці турыстычных падарожжаў ХІХ ст. «Усходні экспрэс». 
Мэта падарожжа як форма баўлення вольнага часу. Асноўныя 
напрамкі падарожжаў у эпоху Новага часу. Адукацыйныя і 
забаўляльныя мэты «Гранд-тур» як характэрная асаблівасць 
падарожжаў Новага часу. Саслоўна-элітарны і забаўляльны 
характар падарожжаў. Наведванне горных і марскіх курортаў. 
Зараджэнне цікавасці да спартыўнага турызму, велавандроўкі. 

З’яўленне камфартабельных гасцініц і рэстаранаў. Зараджэн-
не арганізаванага турызму і дзейнасць Т. Кука. Першае турыс-
тычнае агенцтва «Томас Кук і сын». Першыя пэкідж-туры і 
туры выхаднога дня. Танныя туры для турыстаў з асяроддзя 
рабочага класа. Распрацоўка індывідуальных тураў. Марскія 
круізы.  

 
Тэма 25. Вандроўкі беларускіх падарожнікаў і падарожжы 

па беларускіх землях у Новы час 
Сацыяльна-эканамічныя, палітычныя і культурныя ўмовы 

развіцця турызму на беларускіх землях у Новы час. Вандроўкі 
па Беларусі С. Герберштэйна. Яго апісанні беларускіх зямель. 
Гандлёвыя і дыпламатычныя паездкі. Паездка Л. Сапегі ў 
Маскву. Развіццё гарадоў і індустрыі гасціннасці. 

Адукацыйныя падарожжы магнатаў і шляхты ў Еўропу. 
Дзейнасць і падарожжы Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Рысін-
скага і інш. Паломніцтва. Падарожжа М. К. Радзівіла (Сіроткі) 
у Святую зямлю.  

Падарожжы М. Сматрыцкага, М. Пачобут-Адляніцкага, ле-
каркі С. Русецкай.  

Развіццё турызму як сацыякультурнай з’явы ў канцы XVIII–
ХІХ ст. Падарожжы з лячэбнымі мэтамі на беларускіх землях. 
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Арганізацыя першых санаторыяў (Відзы, Баркоўшчына і інш.). 
Адкрыццё кліматычнага курорта пад Мінскам.  

Вывучэнне беларускіх зямель і навуковыя вандроўкі І. І. Ля-
пёхіна, В. М. Севяргіна і інш. Уплыў краязнаўчага руху на 
развіццё турызму. 

Краязнаўчыя вандроўкі У. Сыракомлі. Падарожжы П. М. Шпі-
леўскага. Даследаванні І. Д. Гарбачэўскага, А. П. Сапунова і інш.  

Развіццё шляхоў зносін. Папулярызацыя пазнавальнага і 
спартыўнага турызму. Арганізацыя паездак віцебскіх гімназіс-
таў па Заходняй Дзвіне. Папулярызацыя веласіпеднага спорту.  

 
Тэма 26. Сусветная турыстычная індустрыя 

 ў ХХ – пачатку ХХI ст. 
Перыядызацыя турызму ў ХХ – пачатку ХХI ст. Фактары і 

ўмовы развіцця міжнароднага турызму. Уплыў сусветных вой-
наў на развіццё турызму. Развіццё «масавага» турызму. Пашы-
рэнне індустрыі адпачынку і забаўляльных паслуг для ўсіх 
слаёў грамадства. Развіццё аўта- і авіятранспарту, чыгункі і іх 
уплыў на якасць і хуткасць падарожжаў. Пашырэнне геаграфіі 
турызму. Прынцыпы і стратэгіі развіцця міжнароднага турыз-
му на сучасным этапе. Сучасныя тэндэнцыі развіцця турызму і 
гасціннасці ў свеце. 

 
Тэма 27. Развіццё турызму ў СССР і БССР 

Зараджэнне і перыядызацыя савецкага турызму. Сацыяльна-
эканамічныя і культурна-ідэалагічныя ўмовы развіцця турызму 
ў СССР і БССР. Турызм як форма адпачынку працуючых. 
І Усебеларускі з’езд пралетарскага турызму і экскурсій (1932). 
Стварэнне і дзейнасць Цэнтральнага бюро масавага турызму і 
Таварыства пралетарскага турызму і экскурсій. Дзейнасць 
камсамола і прафсаюзаў па арганізацыі масавага турызму. Роля 
краязнаўчага руху ў развіцці пазнавальнага турызму. Развіццё 
ваенна-спартыўнага турызму.  

Развіццё турызму ў Заходняй Беларусі. Аздараўленчы ту-
рызм у Нарачанскім і Браслаўскім краі.  

Аднаўленне турысцкай базы пасля Вялікай Айчыннай вай-
ны. Аднаўленне самадзейнага турызму, распрацоўка новых 
маршрутаў. Развіццё сямейнага, маладзёжнага і дзіцячага ту-
рызму. Стварэнне і дзейнасць клубаў турыстаў пры навучаль-
ных установах. Арганізацыя дзіцячага адпачынку. Агульнаса-
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вецкія і беларускія здраўніцы. Стварэнне дзіцячых турысцка-
экскурсійных станцый і арганізацыя экспедыцый піянераў і 
школьнікаў. 

Удасканаленне ўнутрысаюзнага і замежнага турызму, змя-
ненне структуры кіравання турызмам у СССР і БССР. Стварэн-
не і дзейнасць Беларускага рэспубліканскага савета па турызме. 

Замежны турызм. Стварэнне і дзейнасць Інтурбюро і Бюро 
міжнароднага маладзёжнага турызму «Спадарожнік». 

Развіццё транспарту і спецыяльных відаў турызму. Будаў-
ніцтва турыстычных і экскурсійных баз («Нарач», «Браслаўскія 
азёры», «Беларусь» і інш.). Лячэбны турызм у БССР. Ад-
крыццё дамоў адпачынку («Ждановічы», «Чэнкі» і інш.), 
санаторыяў.  

 
Тэма 28. Турыстычная індустрыя Рэспублікі Беларусь  

у канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. 
Крызіс у турыстычнай сферы пасля распаду СССР. Уплыў 

Чарнобыльскай катастрофы на курортна-рэкрэацыйны патэн-
цыял Беларусі. Сацыяльна-эканамічныя ўмовы развіцця турыз-
му ў Рэспубліцы Беларусь. Правядзенне ярмаркі «Турбізнес». 
Арганізацыйнае афармленне кіравання турызмам у Беларусі. 
Дзейнасць Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь. 
Мэты і задачы Нацыянальнага турыстычнага канцэрна «Белін-
турыст». Падрыхтоўка кадраў у сферы турызму. 

Сучасныя падыходы да развіцця турыстычнай дзейнасці ў 
Рэспубліцы Беларусь. Рэкрэацыйна-рэсурсны патэнцыял Рэс-
публікі Беларусь і асаблівасці яго засваення ў пачатку ХХІ ст. 
Рэгіянальнае развіццё турызму.  

Рост выязнога турызму: прычыны, кірункі. Прыярытэтныя 
напрамкі развіцця ўязнога міжнароднага турызму Беларусі. 
Перспектывы пашырэння яго геаграфіі. Развіццё актыўных 
відаў турызму ў рэспубліцы. Пашырэнне гасцінічнай і рэста-
раннай сеткі. Стварэнне новых экскурсійных маршрутаў. Су-
часны ўзровень міжнароднай канкурэнтаздольнасці турыстыч-
нага комплексу Беларусі. 
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Раздзел ІІІ. Арганізацыя турыстычнай дзейнасці 
 

Тэма 29. Тураператарская і турагенцкая дзейнасць 
Паняцці «тураператар», «турагент» і «тураператарская дзей-

насць» і «турагенцкая дзейнасць». Асноўныя функцыі турыс-
тычных арганізацый: камплектуючая, сервісная, гарантыйная. 
Класіфікацыя тураператараў: тураператары масавага рынку, 
тураператары спецыялізаванага сегмента рынку, мясцовыя 
тураператары, уязныя тураператары. Ініцыятыўныя турапера-
тары. Рэцэптыўныя тураператары.  

Турагенцкая дзейнасць. Асноўныя задачы турагенцтва. 
Шматпланавыя і спецыялізаваныя турагенцтвы. Спецыфіка 
тураператарскай і турагенцкай дзейнасці. Буйнейшыя турапе-
ратары Беларусі і іншых краін. Дзейнасць айчынных турыс-
тычных кампаній. 

 
Тэма 30. Тэхналогія распрацоўкі і фарміравання тура 

Разуменне турыстычнага прадукту як комплексу турыстыч-
ных паслуг. Асаблівыя якасці турыстычнага прадукту: недаты-
кальнасць, непарыўнасць вытворчасці і выкарыстання, зменлі-
васць і немагчымасць да захавання. Фактары вытворчасці 
турыстычнага прадукту: прыродныя, культурна-гістарычныя, 
сацыяльна-эканамічныя. Жыццёвы цыкл турпрадукту: укара-
ненне на рынку паслуг, рост попыту, сталасць і заняпад. Этапы 
распрацоўкі турыстычнага прадукту. Даследаванне турыстыч-
нага рынку. Фарміраванне асноўнага і дадатковага комплексу 
паслуг. Складанне тэхналагічнай дакументацыі, інфармацый-
на-метадычнае забеспячэнне тура, калькуляцыя тура. Прасоў-
ванне на рынак паслуг і метады продажу тура. Дзяржаўнае 
рэгуляванне якасці турыстычна-экскурсійнага абслугоўвання.  

 
Тэма 31. Паслугі размяшчэння і харчавання 

Індывідуальныя і калектыўныя сродкі размяшчэння турыс-
таў. Тыпалогія гасцініц. Класіфікацыя гасцініц (па месцазна-
ходжанні, па забеспячэнні харчаваннем, па ўзроўні коштаў, па 
ўзроўні камфорту, па прызначэнні). Перавагі гасцінічных се-
так. Асноўныя і дадатковыя паслугі гасцініц. Формы супрацоў-
ніцтва тураператараў і гасцінічных прадпрыемстваў. Спецы-
яльныя формы размяшчэння: таймшэр, бунгала, кемпінг, ту-
рыстычныя аўтафургоны, турыстычныя інтэрнаты, хостэлы.  
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Класіфікацыя прадпрыемстваў харчавання. Рэстараны і іх 
віды. Умовы харчавання ў рэстаранах гасцінічных комплексаў. 
Метады абслугоўвання ў індустрыі харчавання. Кейтэрынг. 
Сеткі грамадскага харчавання. Традыцыі харчавання ў Бела-
русі і іншых краінах свету.  

 
Тэма 32. Транспартныя паслугі ў турызме 

Класіфікацыя транспартных сродкаў. Паветраны транспарт у 
турызме. Станоўчыя бакі і недахопы падарожжаў паветраным 
транспартам. Формы ўзаемадзеяння турыстычных арганізацый 
і авіякампаній. Сучасныя ўмовы і камфартабельнасць самалё-
таў. Інавацыі ў транспартным забеспячэнні. «Танныя» авіякам-
паніі (Low-Cost Carriers) і іх дзейнасць па забеспячэнні турыс-
тычных маршрутаў. Буйныя саюзы і альянсы авіяперавозчыкаў 
і іх перавага ў турыстычных перавозках. 

Чыгуначны транспарт у турызме. Турысцка-экскурсійныя 
цягнікі. Пашырэнне паслуг чыгуначнага транспарту. Забеспя-
чэнне камфорту і хуткасці сучасных цягнікоў. Супрацоўніцтва 
чыгункі і авіякампаній. 

Доўга- і кароткатэрміновыя аўтобусныя перавозкі турыстаў. 
Забеспячэнне камфорту падчас аўтобусных перавозак. Транс-
феры. 

Аўтамабільныя падарожжы ў турызме. Паслугі арэнды 
аўтамабіля.  

Водны транспарт у турызме. Асаблівасці арганізацыі круі-
заў. Пашырэнне марскіх перавозак. Павышэнне камфарта-
бельнасці і сэрвісу караблёў і лайнераў. 

Спецыяльныя транспартныя сродкі: ровары, байдаркі, лыжы 
і г. д. Камбінаваныя туры. Забеспячэнне камфорту і бяспекі 
турыстаў падчас паездкі. 

 
Тэма 33. Анімацыя і экскурсійная дзейнасць 

Сектар анімацыйнай дзейнасці ў турызме. Арганізацыя воль-
нага часу адпачывальнікаў у гасцініцах. Забеспячэнне куль-
турна-пазнавальнымі і забаўляльнымі праграмамі. Арганізацыя 
экскурсійнага абслугоўвання. Сутнасць, структура і класіфі-
кацыя экскурсій. Анімацыйная дзейнасць. Забеспячэнне дзіця-
чага адпачынку. Сусветна вядомыя забаўляльныя цэнтры, 
атракцыёны, аквапаркі, тэматычныя паркі і іх дзейнасць. Дзіс-
нэйлэнд (ЗША, Францыя, Кітай, Японія), Порт Авентура 
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(Іспанія), Мірабіландыя (Італія), парк Цівалі (Данія) і інш. 
Наведванне цікавых падзей, фэстаў, свят, канцэртаў і г. д. 
Арганізацыя хобі-тураў. 

 
Тэма 34. Турыстычныя фармальнасці,  

страхаванне, бяспека 
Сутнасць і віды турыстычных фармальнасцей. Дзейнасць 

міжнародных арганізацый па спрашчэнні турыстычных фар-
мальнасцей. Працэдура афармлення віз. Упаўнаважаныя орга-
ны ў выдачы віз. Дакументы турыстычных кампаній і пра-
цэдура іх афармлення. Пашпартна-візавыя фармальнасці. Віды 
віз. Асаблівасці афармлення віз для наведвання краін Шэн-
генскай зоны. Мытныя фармальнасці: сутнасць, асноўныя ха-
рактарыстыкі. Дэкларацыя тавараў. Санітарныя фармальнасці ў 
турызме. Фармальнасці пры перавозцы хатняй жывелы, раслін, 
абсталявання, спартыўных сродкаў і г. д. 

Бяспека турыстаў як важнейшы прынцып арганізацыі ту-
рызму. Фактары бяспекі: траўматызм і пажарабяспека, уздзеян-
не навакольнага асяроддзя, біялагічнае і хімічнае ўздзеянне, 
псіхалагічныя фактары, звышзвычайныя фактары, палітычныя 
ўмовы і інш. Інфармаванне турыстаў. Класіфікацыя і віды стра-
хавання ў турызме. Асабістае страхаванне (жыцця, медыцын-
скіх паслуг), маёмаснае (аўтамабіля, багажу), грамадзянскай 
адказнасці, паездак (на выпадак іх адмены), асістанс і інш. 
Забеспячэнне бяспекі для ўнутраных і ўязных турыстаў у 
Беларусі. 

 
Тэма 35. Культура і этыка абслугоўвання 

Этычныя прынцыпы і маральныя катэгорыі сферы абслу-
гоўвання. Прафесійная этыка работнікаў турыстычнай індуст-
рыі. Кодэкс прафесійнай этыкі работнікаў сферы абслугоў-
вання. Прафесійныя паводзіны работніка турыстычнай сферы. 
Карпаратыўная этыка. Культура зносін і абслугоўвання.  

Паняцце камунікатыўнай кампетэнтнасці спецыяліста ту-
рыстычнай індустрыі. Асобасныя якасці і неабходныя веды, 
уменні, навыкі спецыяліста ў галіне турыстычнага бізнесу. 

 
Тэма 36. Псіхалогія ў сферы абслугоўвання 

Прафесійныя і псіхалагічныя аспекты работы ў турыстычнай 
індустрыі. Асноўныя якасці прафесійнай культуры менеджара 
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турфірмы. Тактыка і тэхналогія абслугоўвання кліентаў. Куль-
тура абслугоўвання кліентаў у офісе. Абслугоўванне падчас 
паездак і экскурсійных праграм. Скаргі і канфлікты пры 
абслугоўванні кліентаў і шляхі іх вырашэння. Прафесійныя 
стасункі і правядзенне перамоў з партнёрамі. 

 
Тэма 37. Арганізацыя і кіраўніцтва дзейнасцю  

турыстычнай кампаніі 
Арганізацыя і кіраванне турыстычным прадпрыемствам. 

Напрамкі рацыянальнай арганізацыі працы менеджара турфір-
мы. Укараненне камп’ютарных інфармацыйных тэхналогій. 
Прафесійныя абавязкі агента, менеджара, кіраўніка турыстыч-
най кампаніі. Стварэнне спрыяльных умоў працы супрацоў-
нікаў. Патрабаванні да арганізацыі працоўнага месца супрацоў-
нікамі турыстычнай кампаніі. 

Спецыфіка кіравання персаналам турыстычнага прадпрыем-
ства. Стылі кіраўніцтва. Класіфікацыя стыляў кіраўніцтва. 
Фарміраванне індывідуальнага стылю. Аўтарытэт кіраўніка. 
Прыняцце кіраўнічых рашэнняў. Умовы і фактары, якія ўплы-
ваюць на якасць і эфектыўнасць кіраўнічых рашэнняў. 

Персанал турыстычнага прадпрыемства. Спецыфіка кіраван-
ня чалавечымі рэсурсамі ў сферы турызму. Канцэпцыі кіра-
вання персаналам. Ролі і ўзроўні менеджараў. Кадравае плана-
ванне на турыстычным прадпрыемстве. Этапы праектавання 
кадравай палітыкі. Кіраванне канфліктамі і стрэсамі. 

 
Тэма 38. Маркетынгавая дзейнасць на прадпрыемствах 

турыстычнай індустрыі 
Роля і значэнне маркетынгавых даследаванняў у турызме. 

Віды маркетынгавых даследаванняў. Этапы правядзення мар-
кетынгавых даследаванняў. Агульнае паняцце аб сегментацыі 
рынку спажыўцоў турысцкіх паслуг. Мэты і крытэрыі сег-
ментацыі спажыўцоў турысцкіх паслуг. 

Стратэгічныя задачы маркетынгу ў турызме. Таварная стра-
тэгія ў турызме. Агульнае паняцце аб тавары (паслузе) у мар-
кетынгу. Класіфікацыя турысцкіх паслуг. Распрацоўка цэнавай 
палітыкі ў турызме. Мэты і метады цэнаўтварэння. Віды скідак 
на турысцкія паслугі. Кошты на новыя і ўжо наяўныя паслугі 
турысцкай індустрыі. Метады збыту ў турызме. Камуні-
кацыйная палітыка ў турызме. Рэклама, прапаганда, асабісты 
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продаж у турысцкай індустрыі. Фарміраванне станоўчага імі-
джу турысцкага прадпрыемства. 

 
Тэма 39. Інфармацыйная дзейнасць у турызме 

Роля, значэнне і перспектывы развіцця інфармацыйных тэх-
налогій у турызме. Асноўнае праграмнае і апаратнае забес-
пячэнне прадпрыемстваў індустрыі турызму. Магчымасці вы-
карыстання стандартных пакетаў офісных праграм у турызме. 
Асноўныя сродкі і метады забеспячэння інфармацыйнай 
бяспекі. 

Напрамкі развіцця інтэрнэт-тэхналогій у турызме, магчы-
масці выкарыстання вэб-прадстаўніцтваў для фарміравання і 
прасоўвання турыстычных паслуг. Класіфікацыя турысцкіх 
інфармацыйных рэсурсаў. Турыстычныя парталы, турыстыч-
ныя агенцтвы і іншыя сэрвісы і паслугі сеткі Інтэрнэт. Элек-
тронная камерцыя ў турызме. 

Этапы аўтаматызацыі турфірмы. Фактары, якія ўплываюць 
на выбар турфірмай праграмнага прадукту. Выбар праграмнага 
прадукту. Класы сучасных аўтаматызаваных сістэм. Патраба-
ванні, што прад’яўляюцца да тыпавой інфармацыйнай тэхна-
логіі кіравання. Агляд найбольш папулярных праграмных пра-
дуктаў для аўтаматызацыі дзейнасці тураператара і тур-
агенцтва. 

Глабальныя сеткі і іх магчымасці. Абсталяванне і праграм-
нае забеспячэнне глабальных сетак. Класіфікацыя сістэм брані-
равання і рэзервавання. Характарыстыка і функцыянальныя 
магчымасці асноўных сістэм браніравання і рэзервавання. 
Агульная характарыстыка асноўных сістэм (Amadeus, Sabre, 
Worldspan, Galileo): функцыянальныя магчымасці і рэгіяналь-
нае распаўсюджанне. Недалучальныя сістэмы браніравання 
(Fidelio, Trust, SRS і інш.). 

 
Тэма 40. Прававое рэгуляванне турыстычнай дзейнасці 
Класіфікацыя турыстычных арганізацый: па нацыянальна-

тэрытарыяльнай прыкмеце, па грамадска-дзяржаўнай прыкме-
це, па віду дзейнасці, па сферы дзейнасці. Прыкметы турыс-
тычных арганізацый. Сусветная турыстычная арганізацыя, 
мэты і напрамкі яе дзейнасці. Міжнародная асацыяцыя павет-
ранага транспарту. Карпарацыя пасажырскіх паслуг. Аргані-
зацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Азіяцка-Ціха-
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акіянская турыстычная асацыяцыя. Нацыянальныя і рэгіяналь-
ныя арганізацыі. Расійскі саюз туріндустрыі. Расійская гасці-
нічная асацыяцыя. Нацыянальнае агенцтва па турызме Бела-
русі. Узаемадзеянне беларускіх турыстычных арганізацый з 
арганізацыямі свету. 

Турыстычная палітыка: сутнасць і асноўныя функцыі. Сістэ-
ма кіравання індустрыяй турызму ў Беларусі. Міжнароднае 
заканадаўства ў індустрыі турызму. Манільская дэкларацыя па 
сусветным турызме (1980), Хартыя турызму (1985), Гаагская 
дэкларацыя па турызме (1989), Глабальны этычны кодэкс 
турызму (1999), Квебекская дэкларацыя па экатурызме (2002). 
Нарматыўна-прававое забеспячэнне рэгулявання турыстычнай 
дзейнасці. Асноўныя палажэнні Закона Рэспублікі Беларусь 
«Аб турызме» (2010). Стандартызацыя і сертыфікацыя ў 
турызме. 
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