
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ    імені  ІВАНА 

ФРАНКА 

Кафедра (циклова комісія) туризму 

 

 

                                                             «ЗАТВЕРДЖУЮ» 

                                                        Декан факультету 

доц.  Біланюк В.І. _________________ 

«____» ____________________ 2019 р. 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  «Подієвий та етнотуризм» 

підготовки Бакалавр 

(назва освітнього рівня) 

Галузь знань 242 «Сфера обслуговування» 

(шифр і назва напряму) 

Спеціальності 242  «Туризм» 

(шифр і назва спеціальності) 

Спеціалізації 

_________________________________________________________ 

Факультет, відділення                         географічний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  рік 



 

Робоча програма  «Подієвий та етнотуризм» для студентів за напрямом 

підготовки 242 «Сфера обслуговування», спеціальністю 242 «Туризм». 

 

Розробник: канд. геогр. наук, доцент Романів П.В. 

канд. геогр. наук, доцент Стецький В.В. 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри 

«Туризму»  ______________________________________________________

______________Протокол від “____”________________20__ року No ___ 

 

Завідувач кафедри туризму                                               Мальська  М.П.                             

                                                           “_____”___________________ 20___ 

року 

 

Схвалено Вченою радою географічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка   

 

Протокол від “____”________________20___ року No ___ 

 

Голова  _______________Біланюк В. І.                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ©  Романів П.В., 2019 рік    

      © Стецький В.В., 2019 рік 

©Львівський національний університет  

імені Івана Франка, 2019 рік 

 

 



 

 

Опис навчальної дисципліни 
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Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 64/56 

для заочної форми навчання – 24\96 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні системою знань у сфері 

подієвого та етнотуризму, вивчення та оперування понятійно-термінологічним апаратом 

туризмології, туризмознавства в галузі івент менеджменту, етнотуризму.  

Програма враховує теоретичну основу і практичні напрацювання у суміжних 

дисциплінах, вона тісно пов’язана з такими предметами як Міжнародний туризм, 

Основи туризмознавства, Туристичне країнознавство, Туристичні ресурси та ін. 

Завдання:  

-окреслення суті етнотуризму як виду діяльності, туризмознавства як 

накопиченої системи знань про туризм як багатогранне явище, туризмології як 

галузі знань; 

- вивчення умов та чинників, ресурсів розвитку подієвого та етнотуризму в 

Україні та світі; 

- характеристика технологічних аспектів туристичної діяльності, організації 

подієвого туризму, етнотуризму, фестивального туризму. 

- ознайомитися з різними історичними, архітектурними або культурними 

епохами;  

- розкрити джерела етно-культурного туризму в історії культури, прослідкувавши 

динаміку розвитку подорожей, їх мету, завдання і соціокультурні наслідки;  

- розглянути етнічний туризм у зв’язку з певним типом культури, виявивши 

особливості мотивації подорожей, дати характеристику людині, що подорожує, у 

різних культурах;  

- ознайомлення з культурними заходами: фестивалями, релігійними святами, 

виставками та ін.  

- розкрити особливості українського подієвого та етнічного туризму, його історію 

і особливості розвитку, проаналізувати його сучасний стан;  

- показати географію сучасного подієвого та етнічного туризму на міжнародному 

рівні, головні тенденції і перспективи його розвитку. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: головні умови та чинники розвитку подієвого та етнотуризму, головні терміни та 

визначення менеджменту та маркетингу подієвого туризму, історію світового та 

українського етнотуризму, головні аспекти технології туристичної діяльності у галузі 

івент менеджменту, менеджменту етнотуризму. 

вміти: оперувати понятійно-термінологічним апаратом туризмології, подієвого та 

етнотуризму, аналізувати систему туристичного господарювання в межах туристичних 

дестинацій; проводити дослідження з метою виявлення об’єктивних передумов розвитку 

подієвого та етнічного туризму, розуміння його тенденцій і специфіки; 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Теоретико-методологічні засади дослідження подієвого та етнотуризму. 

Тема 1. Подієвий туризм як історико-культурне явище. Поняття, структура, 

класифікація подієвого туризму. Джерела інформації про події у світі та Україні. 

Тема 2. Етнотуризм як історико-культурне явище. Поняття, структура, 

класифікація Етнотуризму. Джерела інформації про етноподії та етноресурси у світі та 

Україні. 

Тема 3. Функції подієвого та етнотуризму: для суспільства, для туристичної 

індустрії, для маркетингу території, для екологізації, для комерції. 



Тема 4. Історія подієвого та етнотуризму. Історія головних подій (культурних, 

спортивних, фестивалів, ділових подій, релігійних, мистецьких, гастрономічних, 

політичних, торгово-економічних, культурно-розважальних) та цікавості до них з боку 

учасників, туристів. 

Тема 5. Головні умови успішного проведення подій, особливо фестивалів.  

Тема 6. Ресурсна складова подієвого туризму у світі та Україні. 

Тема 7. Ресурсна складова етнотуризму у світі та Україні. 

Тема 8. Культурно-пізнавальні можливості етнічного туризму Значення 

традицій у розвитку етнічного туризму . Етнографія, як елемент розвитку етнічного 

туризму. Аборигенний вид туризму. 

Тема 9. Фестивалі, як складова розвитку культурного та етнічного туризму 

Поняття та значення фестивального туризму. Передумови виникнення фестивального 

туризму. Види та напрямки фестивального туризму. Львів – столиця фестивалів. 

Модуль 2. 

Практичні засади подієвого та етнотуризму. 

Тема 10. Вплив подієвого та етнічного туризму на розвиток міст та країн в 

Україні та світі. 

Тема 11. Географія ностальгійного туризму в Україні та світі Терміни та поняття 

ностальгійного та сентиментального туризму. Мотиви та причини подорожей туристів з 

ностальгійною метою. Українська діаспора в світі. Іноземні діаспори на території 

України. 

Тема 12. Формування етнічних регіонів України та світу. Причини формування, 

ресурси, туристичні потоки, тенденції. 

Тема 13. Особливості поширення культурно-етнічних об’єктів у світі та Україні. 

Технологічні та інфраструктурні аспекти їхнього туристичного загосподарювання. 

Тема 14. Нормативно-правове забезпечення подієвого та етнічного туризму 

Основні нормативно-правові документи сфери туризму. Значення міжнародних 

організацій у формуванні та пропагуванні подієвого та етнічного туризму. 

Тема 15. Технологічні аспекти методики розробки етнотурів. 

Тема 16. Головні етнотури Україною. Перспективи українського подієвого та 

етнотуризму. 

 

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 ср л п лаб інд ср 

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

Модуль 1 

Теоретико-методологічні засади дослідження подієвого та етнотуризму. 

Тема 1. Подієвий 

туризм як 

історико-

культурне явище. 

4 4 2     1 1   6 

Тема 2. 

Етнотуризм як 

історико-

культурне явище. 

4 2 2     1    6 



Тема 3. Функції 

подієвого та 

етнотуризму 

4 4 2     1    6 

Тема 4. Історія 

подієвого та 

етнотуризму. 

4 2 2     1 1   6 

Тема 5. Головні 

умови успішного 

проведення подій, 

особливо 

фестивалів. 

4 4 2     1    6 

Тема 6. Ресурсна 

складова 

подієвого туризму 

у світі та Україні. 

4 4 2     1    6 

Тема 7. Ресурсна 

складова 

етнотуризму у 

світі та Україні. 

4 4 2     1 1   6 

Тема 8. 

Культурно-

пізнавальні 

можливості 

етнічного туризму 

4 2 2     1    6 

Тема 9. 

Фестивалі, як 

складова розвитку 

культурного та 

етнічного туризму 

4 2 2     1 1   6 

Модуль 2. 

Практичні засади подієвого та етнотуризму. 

Тема 10. Вплив 

подієвого та 

етнічного туризму 

на розвиток міст 

та країн в Україні 

та світі. 

4 4 2     1 1   6 

Тема 11. 

Географія 

ностальгійного 

туризму в Україні 

та світі 

4 2 2     1    6 



Тема 12. 

Формування 

етнічних регіонів 

України та світу. 

4 4 2     1    6 

Тема 13. 

Особливості 

поширення 

культурно-

етнічних об’єктів 

у світі та Україні. 

4 4 2     1 11   6 

Тема 14. 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

подієвого та 

етнічного туризму 

4 2 2     1    6 

Тема 15. 

Технологічні 

аспекти методики 

розробки 

етнотурів. 

4 2 2     1    6 

Тема 16. Головні 

етнотури 

Україною. 

Перспективи 

українського 

подієвого та 

етнотуризму. 

4 2 2     1 1   6 

Усього годин  120 32 32   56 120 16 8   96 

 

5. Теми практичних занять 

Назва теми Кількість 

годин 

Поняття та визначення культурного туризму. Основні критерії 

об’єктів культурного туризму. Поняття та визначення етнічного 

туризму. Зв’язок культурного та етнічного туризму. 

Етнокультурний туризм. Передумови формування культурного та 

етнічного видів туризму 

4 

Культурно-пізнавальні можливості етнічного туризму Значення 

традицій у розвитку етнічного туризму . Етнографія,як елемент 

розвитку етнічного туризму. Аборигенний вид туризму 

2 

Фестивалі, як складова розвитку культурного та етнічного 

туризму Поняття та значення фестивального туризму. Передумови 

2 



виникнення фестивального туризму. Види та напрямки 

фестивального туризму. Львів – столиця фестивалів 

Географія ностальгійного туризму в Україні та світі Терміни та 

поняття ностальгійного та сентиментального туризму. Мотиви та 

причини подорожей туристів з ностальгійною метою. Українська 

діаспора в світі. Іноземні діаспори на території України. 

2 

Формування культурно-етнічних регіонів світу, Робота з картою, 

інтернет джерелами. 

2 

Особливості поширення культурно-етнічних об’єктів у світі 2 

Нормативно-правове забезпечення культурного та етнічного 

туризму 

2 

Івент менеджмент. 2 

Методика розробки турів подієвого та етнотуризму. 2 

Міжнародне регулювання туристичної діяльності. 2 

Територіальний брендинг в Україні. 2 

Етно-географічні регіони України 2 

Етно-географічні регіони світу. 2 

Глобальні та регіональні події як туристичні ресурси, турпотоки. 2 

Галузеві події, турпотоки, аналіз статистики, тенденції. 2 

Усього годин 32 

 

6. Теми семінарських  занять 

№ 

з/п 

  

1   

 

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вплив природно-соціальних факторів на розвиток подієвого та 

етнотуризму регіонів. 

 

10 

2 Адміністративна, етно-географічна регіоналізація світу та його 

окремих частин. Функціональна регіоналізація світу та країн. 

Соціально-економічна регіоналізація: проблеми та здобутки. 

Туристично-рекреаційні ресурси адміністративних регіонів 

України. 

 

 

 

11 



3 Проаналізувати розвиток етнотуризму однієї з країн світу  

11 

4 Функціональні особливості глобальних, регіональних та локальних 

подій та їхній вплив на туристичні потоки. Проблеми участі 

України у міжнародних організаціях, вплив на розвиток туризму. 

 

 

11 

5 Організація управління галуззю етнотуризму в адміністративних 

одиницях України. Організація управління туристичними 

регіонами України, місце туристичних організацій різного 

структурно-функціонального рангу в процесі управління та 

координації діяльності туризму. 

 

 

 

 

 

13 

Разом 56 

 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

10. Методи контролю 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів 

і заліків). 

 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується заліком, становить за поточну 

успішність 60 балів. 

 За роботу на семінарських заняттях студент отримує максимум 60 

балів, за модульний контроль – 40 балів, сума – 100 балів. 

 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 

системами. 

 

Шкала оцінювання курсу 

«Подієвий та етнотуризм» 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота М 

1 

М2 Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий  

модуль 2 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 20 20 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів (занять); 

М1 – модульний підсумковий контроль. 

 

 

   Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS   

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового для заліку 



проекту (роботи), практики 

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 2 модулі або колоквіуми чи контрольні 

роботи або інші види проміжного, рубіжного контролю. Максимальна кількість балів, 

яка встановлюється для цих видів контролю, у балах та національній шкалі 

визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують 

викладання відповідних дисциплін. 
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14. Інформаційні ресурси 

Офіційний Інтернет-сайт Криму “Крим туристичний” – www.tourism.crimea.ua  

Туристичний сервер Криму – www.tour.crimea.com. 

Портал “Санаторно-курортне лікування” – www.crimea-skl.info/ 

Українсько-польський туристичний портал, Рада з туризму Карпатського регіону – 

www.tourism-carpathian.com.ua  

Офіційний туристичний сайт Київщини - www.ko-tourism.gov.ua 

Офіційний сайт міста Одеса – www.odessa.ua 

Інформаційний сайт м. Одеса – www.misto.odessa.ua  

Інформаційнo-туристичний центр Рівненщини – www.tourism.rv.ua  

Інформаційно-туристичний центр Львівщини – www.tourism.lviv.ua  

Інформаційно-туристичний центр Чернігівщини – www.ch-turizm.com.ua 

Презентаційний туристичний сайт Закарпатської області – www.transcarpathiatour.ua. 

Презентаційний туристичний сайт Тернопільщини – www.ternotour.com.ua 

Регіональний інформаційний портал Херсонщини «АРТКАВУН»  - 

www.artkavun.kherson.ua 

Спілка сприяння сільського зеленого туризму Україні – www.greentour.com.ua 

Зелений туризм (сільський відпочинок в Україні) - www.ruraltourism.com.ua 

Українська спадщина (Історико-культурна спадщина України: пам’ятники історії, 

мистецтво, архітектура. Портал Науково-дослідного інституту пам’ятко-охоронних 

досліджень) – www.heritage.com.ua  

Музейний простір України – www.ukrmuseum.org.ua  

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdduu/du/2012_221/html/28.html


Cайт Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Гончара – 

www.lib.kherson.ua 

Сайт Туристична Диканщина – www.dikanka-turism.narod.ru 

Офіційний сайт  Всеукраїнського проекту «7 чудес України» - www.7chudes.in.ua 

www.world-tourism.org 

www.ukraine-travel.com 

www.travel.kiev.ua 

www.tours.kiev.ua 

www.i-tour.com.ua 

www.tour.com.ua/link/index.htm 

www.travel-tour.com.ua 

www.members.aol.com/chornogora 

www.tour.crimea.com 

www.tour.lviv.ua 
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