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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок, що дають 

змогу самостійно організовувати і планувати процеси діяльності у сфері культурно-

пізнавального туризму; організувати процеси взаємодії суб’єктів культурної і 

туристичної діяльності; просувати культурний продукт для туризму 

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 18 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота 

102 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність широких знань з історії світової культури, країнознавства та туризмознавства 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних 

стандартів з обслуговування туристів (ПР01); 

 знати, розуміти і вміти використовувати на 

практиці базові поняття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристичної діяльності 

суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 

світоглядних та суміжних наук (ПР02); 

 здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (К01); 

 здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

http://schedule.puet.edu.ua/
http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php
https://el.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 знати і розуміти основні форми і види туризму, їх 

поділ (ПР03); 

 розробляти, просувати та реалізовувати 

туристичний продукт (ПР07); 

 проявляти повагу до індивідуального і 

культурного різноманіття (ПР14) 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя (К02); 

 здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел (К06); 

 здатність працювати в команді та автономно (К14); 

 знання та розуміння предметної області та розуміння 

специфіки професійної діяльності (К15); 

 розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 

розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів (К19); 

 здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 

організовувати споживання туристичного продукту (К21); 

 здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати 

та систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати 

туристичний інформаційний матеріал (К24); 

 здатність визначати індивідуальні туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології обслуговування туристів та 

вести претензійну роботу (К26). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Культурно-пізнавальний туризм як вид господарської діяльності 

Тема  1. Соціально-

економічна сутність 

культурно-пізнавального 

туризму 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат «Культурно-

пізнавальний туризм як чинник розвитку 

регіонів України» 

Тема 2. Туристичні 

ресурси і класифікація 

культурно-пізнавального 

туризму 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Культурна спадщина 

регіону» 

Підготувати реферат «Сучасні види 

культурно-пізнавального туризму» 

Тема 3. Економіко-правові 

засади діяльності у сфері 

культури і культурно-

пізнавального туризму 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат «Термінологічний 

апарат культурно-пізнавального туризму» 

Тема 4. Формування 

культурного продукту для 

туризму 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповідь «Досвід організації 

масових культурних заходів в регіоні» 

Тема  5. Ринок культурно-

пізнавального туризму та 

просування культурного 

продукту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Діяльність 

Українського культурного фонду» 

Підготувати доповідь «Діяльність 

Національної туристичної організації з 

просування туристичного продукту України» 

Модуль 2. Формування політики розвитку культурно-пізнавального туризму 

Тема  6. Система 

культурно-пізнавального 

туризму 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферат «Креативний сектор 

економіки» 

Підготувати доповідь «Розвиток дестинацій і 

кластерів культурно-пізнавального туризму» 

Тема 7. Державна 

політика і державне 

регулювання діяльності у 

сфері культури і 

культурно-пізнавального 

туризму 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповідь «Повноваження 

органів влади у сфері культури і культурно-

пізнавального туризму» 

Підготувати доповідь «Актуальні питання 

державної політики у сфері культурно-

пізнавального туризму» 

Тема 8. Інноваційний Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь «Технології 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

розвиток культурно-

пізнавального туризму 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

віртуальної і доповненої реальності у 

культурно-пізнавальному туризмі» 
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10. Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К.: Знання, 2013. – 334 с. 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (50 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).  

 Політика щодо академічної доброчесності: практико-орієнтоване навчання передбачає вільний доступ до джерел 

необхідної інформації. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya  

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

60 

Модуль 2 (теми 6-8): відвідування занять (6 балів); захист домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення  

навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


