
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Навчально-науковий інститут денної освіти 
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СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Туризмологія» 
на 2022-2023 навчальний рік 

Курс та семестр вивчення 1 курс, 1 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Туризм» 

Спеціальність 242 Туризм 

Галузь знань    24 Сфера обслуговування 

Ступінь вищої освіти   магістр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                            Скляр Георгій Павлович 
науковий ступінь і вчене звання,           д.е.н., професор 

посада                          завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу 

 
Контактний телефон +38-099-953-92-69 

Електронна адреса turizm@puet.edu.ua 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/  

Консультації очна http://www.tourism.puet.edu.ua/stud.php  

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/  

 
Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Узагальнення накопичених знань в період вивчення туризмологічних дисциплін, 

створення цілісної уяви про туризм як соціальний інститут, як форму природно-

суспільного буття та життєдіяльності людини, яка подорожує. 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота 

72 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, 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: екзамен 

Базові знання  Наявність широких знань з основ туризмознавства та організації туризму 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

  РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, 

що включають сучасні наукові здобутки, 

критичне осмислення проблем у сфері туризму та 

рекреації і на межі галузей знань; 

 РН2. Спеціалізовані уміння/навички 

розв’язання проблем, необхідні для проведення 

досліджень та/або провадження інноваційної 

діяльності з метою розвитку нових знань та 

процедур у сфері туризму і рекреації. 

 ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування 

результатів діяльності; 

 ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та 

вітчизняному середовищі; 

 ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності 

категорійно-термінологічний апарат, концепції, методи та 

інструментарій системи наук, що формують науковий базис туризму 

та рекреації; 

 СК2. Здатність планувати і виконувати наукові та/або прикладні 

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 

дослідження у сфері туризму та рекреації; 

 СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки 

інформації, аналізувати та управляти туристичною інформацією. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади туризмології 

Тема  1. Туризмологія у 

системі туризмознавства 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи 

Підготувати реферат/презентацію на 

тему: «Критичний огляд інформаційних 

джерел із визначення туризмології як 

науки». 

Тема  2. Туризмологічні 

концепти 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи 

Підготувати реферат на тему: 

«Визначення основних концептів у 

роботах туризмологів». 

Тема 3. Історичний 

розвиток та еволюція 

туризмологічного знання 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи 

Підготувати реферат/презентацію на 

тему: «Українська школа туризмології». 

Тема 4. Філософія 

туризму як 

методологічна основа 

туризмології 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи 

Підготувати реферат/презентацію на 

тему: «Основні розділи філософії 

туризму». 

Тема 5. Психологія та 

етика туризму 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи; 

поточна модульна робота 

Підготувати реферат/презентацію на 

тему: «Проблеми етики туризму у 

документах ЮНВТО». 

Модуль 2. Прикладні аспекти туризмології 

Тема 6. Географія 

туризму та рекреації 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи 

Підготувати доповідь/презентацію на 

тему: «Людина у моделі геопросторової 

організації туристичного процесу». 

Тема 7. Соціологія 

туризму та рекреації 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи 

Підготувати доповідь/презентацію на 

тему: «Туризм як чинник соціалізації 

особистості». 

Тема 8. Культурологія 

дозвілля та туризму 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи 

Підготувати доповідь/презентацію на 

семінар-дискусію: «Поствоєнний 

розвиток туризму в Україні на основі 

міжнародного досвіду». 

Тема 9. Праксеологія 

туризму та рекреації. 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи 

Підготувати доповідь на семінар-

дискусію «Поствоєнний розвиток 

туризму в Україні на основі 

міжнародного досвіду» 

Тема 10. Туристична 

проблемологія 

Відвідування та обговорення матеріалу занять; 

захист домашнього завдання; виконання 

навчальних завдань; завдання самостійної роботи; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповідь/презентацію на 

круглий стіл: «Проблеми підготовки 

магістрів з туризму». 

 

Інформаційні джерела 
1. Абрамов В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Туризмологія» (для магістрів спеціальності 8.14010301 – 
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5. Лиман С. І. Історія туризму : навч. посіб. (для студентів спеціальності «Туризм») / С. І. Лиман, А. Ю. Парфіренко, 

І. С. Посохов. – Суми : ПФ «Видавництво «Університетська  книга»», 2018. – 372 с. 

6. Модернізація туризмознавства : теорія і практика партнерства : монографія / [авт. кол.] ; за заг. ред. Г. П. Скляра. – 

Полтава : ПУЕТ, 2015. – 372 с. 



7. Основи рекреалогії (економіко-екологічний та маркетинговий аспект) [текст]: навч. посіб. / І. О. Гродзинська, С. Г. 

Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 264 с. 

8. Пазенок B. C. Філософія туризму : навчальний посібник / B. C. Пазенок, В. К. Федорченко. – Київ : Кондор, 2009. – 

268 с. 

9. Регіональний туристичний продукт : проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності: монографія / За 

заг. ред. М. М. Їжі, К. Д. Бабова, Т. М. Безверхнюк. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – 626 с. 

10. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т. І. Ткаченко. – Київ : 

Київ.нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 2-ге видання. – 463 с. 

11. Торяник В. М. Туризмологія : підручник / В. М. Торяник, С. Е. Сардак, В. В. Джинджая. – Дніпро : ДГУ, 2022. – 

306 с. 

12. Туризмологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 

242 «Туризм» ПУЕТ / Г. П. Скляр, Л. В. Дробиш, М. М. Паньків, О. В. Федотова. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 172 с. 

13. Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг): монографія / А. А. Мазаракі, Т. І. Ткаченко, С. В. Мельниченко 

та ін.,за аг.ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2013. –388 с. 

14. Федорченко В. К. Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. 

Кручек. – Київ : Академія, 2013. – 368 с. 

15. Феленчак Ю. Б. Соціальна доктрина туризму : монографія / Ю. Б. Феленчак. – Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2021. – 340 с. 

16. Ярьоменко С. Г. Туристичні ресурси України : навч. посіб. / С. Г. Ярьоменко. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 472 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 (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (зокрема, із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 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/neformalna-osvita  

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): Відвідування та обговорення матеріалу занять (5 балів); захист домашнього 

завдання (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); 

поточна модульна робота (10 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 6-10): Відвідування та обговорення матеріалу занять (5 балів); захист домашнього 

завдання (5 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); 

поточна модульна робота (10 балів) 
30 

Екзамен 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 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 
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