
 
 

 

 

 



 

 

 

 



1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 

3 

Галузь 

знань                                 242  

«Сфера обслуговування» 

 

Нормативна 

 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 2 
Напрям підготовки 

242  «Туризм»  

 

4-й 1-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

8-й 2-й 

Лекції 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –2 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

«Бакалавр» 

 

16год   10год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  10год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

58 год. 74 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю:  

Залік Залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання –  

для заочної форми навчання – 

 

 
 

 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Туристичне 

краєзнавство” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістр, напряму  242 «Сфера обслуговування»  (спеціальності ) 

242 «Туризм». 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково-метологічні основи ї 

та прикладі аспекти організації та функціонування туристичного краєзнавства в 

Україні. 

 Міждисциплінарні зв’язки: Географічне краєзнавство, Історичне 

краєзнавство, Основи туризмознавства, Географія туризму. 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи туристичного краєзнавства 

Змістовний модуль 2.  Джерела і ресурси туристичного краєзнавства  
 

2. 1. Метою “Туристичне краєзнавство” є формування в студентів глибоких 

наукових знань із сутності  сучасного туристичного краєзнавства, форм і 

напрямків його пізнання, отримання глибоких знань та напрацювання 

практичних навиків й механізмів із просування, на сучасний національний 

туристичний ринок, “місцевих (регіональних)” продуктів. 
 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристичне краєзнавство” 

є вивчення студентами  теоретичних основ туристичного краєзнавства; 

Ознайомити із основними історичними етапами формування і розвитку 

вітчизняного туристичного краєзнавства; усвідомити основні функції і завдання 

туристичного краєзнавства, проаналізувати форм організації й діяльності; 

дослідити основну джерельно-ресурсну базу туристичного краєзнавства в 

Україні; засвоїти основні аспекти туристично-краєзнавчого потенціалу регіонів 

України 
 

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
 

• науко-теоретичні основи формування й розвитку туристичного краєзнавства 

у світі та Україні; 

• основні методи організації діяльності та наукових досліджень туристичного 

краєзнавства в Україні  

• основні джерела туристичного краєзнавства  

• концептуальні підходи використання істрично-етнокультурних,  соціально-

економічних і природно-ландшафтних ресурсів України в туристичному 

краєзнавстві; 

• володіти педагогічними методичними основами проведення туристично-

краєзнавчих екскурсій; 
 

вміти: 



• вільно володіти науково-теоретичними основами розвитку туристичного 

краєзнавства; 

• володіти й використовувати  методи й прийомами туристично- краєзнавчих 

досліджень; 

• застосовувати джерельно-інформаційну базу для наукових досліджень і 

екскурсійної роботи. 

• розробляти екскурсійні краєзнавчі маршрути і проводити краєзнавчо-

туристичну роботу. 

•  аналізувати туристично-краєзнавчий потенціал території дослідження.  
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_ години____3____ кредитів 

ECTS 

 
3.Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1. Теоретичні основи туристичного краєзнавства 
 
Тема 1. Сутність та теоретико-методологічні засади національного 

краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Об'єкт і предмет туристичного 

краєзнавства 

Тема 2. Історичні етапи формування й розвитку туристичного краєзнавства.  

Тема 3. Функції та методи дослідження туристичного національного 

краєзнавства.  

Тема 4. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого пізнання  

 

Змістовний модуль 2.  Джерела і ресурси туристичного краєзнавства  
 

Тема 5. Джерела національного туристичного краєзнавства. 

Тема 6 .Історично-культурні   ресурси  України в туристичному краєзнавстві 

Тема 7. Соціально-економічні ресурси України в туристичному краєзнавстві 

Тема 8. Природно-ландшафт-них   ресурсів  України в туристичному крає-

знавстві 
 

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи туристичного краєзнавства 

Тема1. Сутність та тео-

ретико-методологічні 

засади національного 

краєзнавства, взаємоз-

в'язок з іншими дисци-

11 2 2 - - 7 12 2 1   9 



плінннами. Об'єкт і 

предмет туристичного 

краєзнавства 

Тема 2. Історичні етапи 

формування й розвитку 

туристичного краєзнав-

ства 

11 2 3 - - 7 12  2   10 

Тема 3. Функції та ме-

тоди пізнання туристи-

ного національного 

краєзнавства 

11 2 2 - - 7 11 2    9 

Тема 4. Форми 

краєзнавства і види 

організації крає знав-чого 

пізнання 

11 2 2 - - 7 13 2 2   9 

Разом за змістовним 
модулем 1 

44 8 8 - - 28 48 6 5   37 

             

Змістовий модуль 2.  Джерела і ресурси туристичного краєзнавства 
 

Тема 5. Джерела 

національного 

туристичного 

краєзнавства 

11 2 2 - - 7 12 2 1   9 

Тема 6 .Історично-

культурні   ресурси  

України в туристич-ному 

краєзнавстві 

12 2 2 - - 8 12 1 2   9 

Тема 7. Соціально-

економічні ресурси 

України в туристич-ному 

краєзнавстві 

11 2 2 - - 7 10 1    9 

Тема 8. Природно-

ландшафтних   ресурсів  

України в туристично-му 

краєзнавстві 

12 2 2 - - 8 12  2   10 

Разом за змістовним 
модулем 2 

46 8 8 - - 30 46 4 5   37 
 

 90 16 16   58 94 10 10   74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Теми семінарських занять 
 



№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Українські і світові школи туристичного краєзнавства 2 

2 Тема 2. Передумови  та історичні віхи розвитку туристичного 

краєзнавства  
2 

3 Тема 3. Завдання та методи пізнання туристичного національного 

краєзнавства 
2 

4 Тема 4. Сучасні форми краєзнавства 2 

5 Тема 5. Джерела краєзнавчого пізнання 2 

6 Тема 6. Сутність і завдання використання історично-

етнокультурних   ресурсів  України в туристичному краєзнавстві 
2 

7 Тема 7. Сутність і завдання використання соціально-економічні 

ресурси України в туристичному краєзнавстві 
2 

8 Тема 8. Сутність і завдання використання природно-ландшафтних   

ресурсів  України в туристичному краєзнавстві 
2 

...  16 

 

 

 
5. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема1. Теоретико-методологічні засади національного краєзнавства 7 

2 Тема 2. Історична складова у формуванні й розвитку сучасного 

туристичного краєзнавства  
7 

3 Тема 3. Методичні основи туристичного пізнання та досліджень 

розвитку туристичного краєзнавства. 
7 

4 Тема 4. Джерельна та пізнавально-дослідницька база краєзнавчого 

туризмознавства 
7 

5 Тема 5. Туристично-краєзнавчі відмінності України в історично-

етнокультурному вимірі 
7 

6 Тема 6. Туристично-краєзнавчі відмінності України в соціально-

економічному вимірі. 
8 

7 Тема 7.  Туристично-краєзнавчі відмінності України в природно-

ландшафтному вимірі. 
7 

8 Тема 8. Концепції сучасного розвитку туристичного краєзнавства 8 
 Разом  58 

  
6. Методи навчання 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної 

діяльності – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 

 
7. 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  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   залікову   оцінку відповідно 

до шкали оцінювання. 
 

 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 Поточне тестування та самостійна робота Індивіду- 

альна 

робота 

Залік Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   
денна 5 5 5 5 5 5 5 5 10 51-100 

 

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 

 
 

9. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 



 

      

 


