


 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Концепції розвитку культурно-
пізнавального туризму в Україні ”) 

 

  
Галузь знань, напрям 

Характеристика навчальної 
  

дисципліни 
Найменування  підготовки, освітньо-      

показників  кваліфікаційний 
денна форма 

  
заочна форма   

рівень 
  

  навчання   навчання       

       

  Галузь знань 
за вибором студента 

Кількість кредитів, 3 
   

 

24 Сфера      

  обслуговування     

Модулів – 1    Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1  
Спеціальність 

Перший    
  Семестр   

242 «Туризм» 
Загальна кількість годин - 

 

Перший 
   

 

     

     

90    Лекції 
        

    16 год.    
      

    Практичні, семінарські 

Тижневих годин для 
       

 
Освітньо- 

16 год.    

денної форми навчання: 
     

 

Лабораторні  кваліфікаційний 
аудиторних – 3 

 

 рівень:     

самостійної роботи 
     

 

Самостійна робота  «Магістр» 
студента – 45 

 

   58 год.    
       

     ІНДЗ: 

    Вид контролю: залік 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить:  

для денної форми навчання – 32/58 

для заочної форми навчання 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Предмет «Концепції розвитку культурно-пізнавального туризму» розроблений для 

фахової підготовки студентів-магістрів, що навчаються за спеціалізацією 

«Туризмознавство». У даному курсі висвітлюються питання організації і проведення 
культурно-пізнавальних турів, охорона і використання культурно-історичної спадщини, 

культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення, програми розвитку 
культурного туризму в Україні.  

Викладання предмету проводиться під час 9 семестру 5 курсу. Обсяг курсу: 18 

лекційних і 18 практичних годин. Предмет пов'язаний з іншими дисциплінами 
спеціалізованої підготовки туристів, зокрема з курсами: «Туристичний потенціал 
України», «Географія туризму України» та інші.  

Даний навчальний курс має суто практичну спрямованість. Він розрахований на 

студентів старших курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення 
комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, організація і економіка туризму, 

системи гостинності, основи маркетингу і менеджменту. Методична побудова курсу 
передбачає обов'язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу. 



Після завершення цього курсу студент буде : 

знати:  

� загальні відомості, основні поняття, завдання та цілі культурно-пізнавального 
туризму; 

 

� оволодіти термінологією, основними методами, що використовується при 
дослідженнях історико-культурних туристичних ресурсів;  

� чинники просування, удосконалення та розвитку культурно-пізнавального туризму; 

 

вміти:  
� вміти орієнтуватися в потребах і тенденціях ринку культурно-пізнавального 

туризму;  

� критично осмислювати і аналізувати культурні події в Україні та світі; 

� проводити дослідження історико-культурних туристичних ресурсів; 

� збирати та обробляти інформацію; 
 

� систематизувати та узагальнювати одержувану інформацію про потреби та 
тенденції розвитку культурно-пізнавального туризму, самостійно аналізувати події та 
робити висновки. 

 
 
 
 

3.Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Культурний або пізнавальний туризм. Поняття культури, туризму, визначення 
культурного та пізнавального туризму. ( 2 год.) [1, с. 26-28]. 

 

Тема 2. Культурні атракції та їх роль у формуванні туристичного зацікавлення. Види 
культурних атракцій. Значення культурних атракцій для розвитку туризму їхня роль у 
формуванні туристичного зацікавлення. ( 2 год.) [2, с. 3-6]. 

 

Тема 3. Організація і проведення культурно-пізнавальних турів. 

Визначення туристичного туру. Особливості культурно-пізнавальних турів. 

Організація і проведення культурно-пізнавальних турів. ( 2 год.) [1, с. 6-9]. 

 

Тема 4. Охорона і використання культурно-історичної спадщини. Культурно-історична 

спадщина України: види пам’яток, охорона історичної спадщини. Проблеми та 

перспективи використання історичної спадщини в туризмі. ( 2 год.) [2, с. 12-15]. 
 

 

Тема 5. Міста як важливі центри культурно-пізнавального туризму.  
Класифікація міст. Міста – центри пізнавального туризму. Використання архітектурної 
спадщини історичних міст в туризмі.(2 год) [2, с. 15-22]. 

 

Тема 6. Основні об'єкти культурного туризму та їх підготовка до відвідування туристів. 
Класифікація об’єктів культурного туризму. Вимоги до стану культурних об’єктів. 
Підготовка культурних об’єктів до відвідування туристів. [2, с. 29-51]. 

 

Тема 7. Програми розвитку культурного туризму в Україні. Державно-правові акти. 

Програми розвитку культурного туризму в Україні. [2, с. 51-54]. 

 

Тема 8. Світові тенденції розвитку культурного туризму. Особливості розвитку 
культурного туризму у світі. Проблеми та перспективи розвитку культурного туризму в 
Україні та світі. [2, с. 51-54]. 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів      Кількість годин         

 і тем   Денна форма    Заочна форма   

  Усьог   у тому числі  Ус   у тому числі   

  о  л п лаб  інд ср ьо  л п л і ср  

          го     а н   

               б д   

 1 2  3 4 5  6 7 8  9 10 1 1 13  

               1 2   

Тема 1. Культурний або 11  2 2    7           

пізнавальний туризм                   

Тема 2. Культурні 11  2 2    7           

атракції та їх роль у                   

формуванні                   

туристичного                   

зацікавлення                   

Тема 3. Організація і 11  2 2    7           

проведення культурно-                   

пізнавальних турів                   

Тема 4. Охорона і 11  2 2    7           

використання                   

культурно-історичної                   

спадщини                   

Тема 5. Міста як 11  2 2    7           

важливі центри                   

культурно-                   

пізнавального туризму                   

Тема 6. Основні об'єкти 11  2 2    7           

культурного туризму                   

та їх підготовка до                   

відвідування туристів                   

Тема 7. Програми 11  2 2    7           

розвитку культурного                   

туризму в Україні                   

Тема 8. Світові 13  2 2    9           

тенденції розвитку                   

культурного туризму                   

 
Усього годин 

90  16 16    58           
                   
                  

  5.Теми семінарських занять           

№   Назва теми         Кількість  

з/п                годин  

1 Культурні атракції міжнародного і національного рівня    2   

2 Ознайомлення з культурними турами міжнародних і    2   

 міжнаціональних туроператорів           

3 Опис перспективних туристичних маршрутів України    2   

4 Історико-культурні ресурси України       2   

5 Історико-культурні ресурси України (продовження)     2   

6 Аналіз міжнародних матеріалів скульптурного туризму    2   



6. Теми практичних занять 

№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 

1 Розробка туристично-пізнавальних маршрутів регіонами 2 

 України  

2 Складання тексту екскурсій культурно-пізнавального туру 2 

 (за вибором)  
 
 
 
 

7. Самостійна робота 
 

№ Назва теми Кількість 

з/п  годин 

1 Вивчення рекламного забезпечення культурних турів за 7 
 матеріалами Веб-сайтів  

2 Особливості світового ринку культурного туризму 7 

3 Нормативно правова база туристичної галузі 7 

4 Опис архітектурних ансамблів, музеїв як туристичних 7 

 атракцій.  

5 Проблеми та перспективи розвитку культурного туризму в 7 
 Україні  

6 Опис музейних комплексів світу 7 

7 Концепції розвитку музеї світу 7 

8 Аспекти розвитку фестивального туризму 9 

 Разом 58 
 

 

8. Методи контролю 

 

1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає 

перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який 

охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 
нормативно-правові акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст 

вивчаємої теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також 
завдань самостійної роботи; 

 
2. Підсумковий - здійснюється у формі письмової комплексної контрольної 

роботи, яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний 
варіант контрольних завдань, що складається з трьох частин:  

перша частина - студент має дати чітке визначення правовим поняттям та термінам; 
друга частина - студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей елементів  

понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо); Крім того, під час 
модульного контролю враховуються результати науково-  

дослідної роботи та самостійної роботи студента.  
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох 

академічних годин. До модульного контролю допускаються усі студенти незалежно від їх 

поточної успішності та відвідування занять, але під час підсумкової модульної оцінки 
враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою та які вони 

мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модулю.  
Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня 

після його проведення. 



Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного контролю з 
навчальної дисципліни.  

Сумарна модульна оцінка переводиться в екзаменаційну оцінку відповідно до 
шкали оцінювання. 

 

 

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для залікуу) 
 

           Підсумко  

  Поточне тестування та самостійна робота   вий тест Сума 

           (екзамен)  

   Змістовий модуль 1       

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  Т7 Т8 Т9 СР 50 100 

5 5 5 5 5 5  5 5 5 5   

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістовного модуля 

СР – самостійна робота (реферат) 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 
заліків).  

максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 
дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 
успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;  

при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 
таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

  
Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 
встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 
кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 



 

11. Методичне забезпечення 
 

Література 

 

Основна література:  
1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995р. №31, з змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009  
2. Закон України "Про охорону культурної спадщини"  
3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної 
географії. - К.: Палітра, 1998. - 130 с.  
4. Бейдик О.О. Рекреаційне районування // ГЕУ, в 3-х т. - К.: вид-во ім. М.ГІ.Бажана, 26- 
1990, - Т.З.  
5. Бейдик О.О. Рскреаційпо-туристичні ресурси України: методологія та методика 
аналізу, термінологія, районування. - К.: В ПІД "Київ у-т", 2001. - 395 с.  
6. Данилюк А. Історико-культурні туристичні ресурси України. Навчально-методичний 

посібник. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003.— 82с. 

 
7. Мальська М., Худо В. Менеджмент туризму: Навчальний посібник. - Львів: Вид. 
центр. ЛНУ, 2002. – 314 с.  
8. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навчальний 
посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с.  
9. Мицик Ю.А. Історія України: Навч. Посіб. / Ю.А.Мицик, О.Г.Бажан, В.С.Власов. – К.: 
Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 591 с.  
10. Симоненко Б.К. Регіони України: проблеми розвитку. - К.: Наукова думка, 1997. 

 
11. Туристичні ресурси України / Під ред. О.І.Лугова. - К.: Ін-тут туризму федерації 
профспілок України, 1996. - 352 с.  
12. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. - Львів, 1997. - 259 с. 

 

Додаткова література:  
1. Бокань В.А. Історія культури України: Навчальний посібник / В.А.Бокань, 
Л.П.Польовий. – К., 1998.  
2. Історія української культури: в 5-ти томах / Гол.ред. Б.Є.Патон. 

3. Лесик О.В. Замки та монастирі України / О.В.Лесик. – Львів: Світ, 1993. – 176 с.  
4. Логвин Г.Н. По Українi. Стародавні мистецькі пам’ятки / Г.Н.Логвин. – К.: Мистецтво, 
1968. – 462 с. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Програму склав  
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Каднічанський Д.А. 


