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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Вивчення туристичного потенціалу України та її регіонів для створення 

конкурентоспроможного національного турпродукту.   

Тривалість 
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна 

робота 54 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  З географії туризму 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 пояснювати особливості організації 

рекреаційно-туристичного простору (ПР04); 

 проявляти повагу до індивідуального і 

культурного різноманіття (ПР12); 

 розуміти етнографічне різноманіття та 

геодемографічні особливості при створенні 

національно-культурного туристичного 

продукту (ПР19). 

 прагнення до збереження навколишнього середовища (К05); 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (К15); 

 здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 

територій (К16); 

 здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміння презентувати 

туристичний інформаційний матеріал (К22). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Теоретико-методичні основи дослідження туристичного потенціалу регіону. Природно-ресурсна 

компонента туристичного потенціалу регіонів України 

Тема 1.  Туристичний потенціал Відвідування занять; захист Підготувати навчально-дослідне завдання на тему 

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


Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

території: сутність, структура, 

оцінювання,  чинники 

формування та використання. 
 

 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

«Соціально-економічні чинники формування та 

використання туристичного потенціалу в  регіоні» 
(регіон обирається студентом довільно). 

Тема 2. Клімат як туристичний 

ресурс: регіональні особливості 

та вплив на туристичну 

привабливість регіонів України 

. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Скласти порівняльну характеристику кліматичних 

характеристик, що визначають туристичну 

привабливість регіонів України. (Регіони (2-35) 

повинні мати різне географічне розташування,  

обираються студентами довільно) 

Тема 3. Рельєф та спелеоресурси 

України: регіональні особливості 

туристичного використання  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему: «Орографічні 

особливості регіону та їх вплив на розвиток 

туризму» 

«Потенціал спелеоресурсів в регіоні та сучасний 

стан їх використання». (Регіони обираються 

студентами довільно та не повторюються у 

групі) 

Тема.4 Водні туристичні ресурси 

України: потенціал,  регіональні 

особливості туристичного 

використання 

. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування; 

 

Скласти порівняльну характеристику водних 

туристичних ресурсів двох регіонів України. 

(Регіони  повинні мати різне географічне 

розташування,  обираються студентами довільно) 

Тема 5. Біотичні туристичні 

ресурси України: потенціал, 

регіональні особливості 

туристичного використання  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування; 

 

Підготувати доповідь та презентацію на тему 

«Біотичні туристичні ресурси регіону: види, 

потенціал, сучасний стан та перспективи 

використання. (Регіони обираються студентами 

довільно та не повторюються у групі) 

Тема 6. Бальнеологічні ресурси 

України: види, потенціал,  

регіональні особливості 

використання. 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання завдання 

самостійної роботи; 

тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати доповідь на тему «Потенціал 

бальнеологічних ресурсів в регіоні та сучасний 

стан їх використання» (Регіони обираються 

студентами довільно та не повторюються у 

групі) 

Модуль 2. Історико-культурна, соціально-економічна  та інфраструктурна компоненти  

туристичного потенціалу регіонів України 

Тема 7. Історико-культурний  

туристичний потенціал регіонів 

України 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповіді на тему «Потенціал історико-
культурних ресурсів (за видами) в регіоні та 
сучасний стан їх використання» (Регіони та види 
історико-культурних ресурсів обираються 
студентами довільно та не повторюються у 
групі) 

Тема 8. Туристична 

інфраструктура  та соціально-

економічна компонента 

туристичного потенціалу 

регіонів України регіонів  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

Підготувати доповідь на тему «Туристична 

інфраструктура регіону: стан та використання» 

(Регіони обираються студентами довільно та не 

повторюються у групі)  

Підготувати доповідь на тему «Система підготовки 

кадрів для туризму в регіонах Україні»; 

«Інвестиційні програми розвитку туризму в 

регіоні»  (Регіони обираються студентами 

довільно та не повторюються у групі) 

Тема 9.  Туристичний потенціал 

Полтавської області 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; 

Підготувати доповіді та презентації  на теми: 
«Природно-ресурсна компонента туристичного 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

 обговорення матеріалу 

занять; виконання 

навчальних завдань; 

завдання самостійної 

роботи; тестування 

потенціалу Полтавської області»; «Історико-
культурний потенціал Полтавської області»; 
«Соціально-економічні чинники формування й 
використання туристичного потенціалу в 
Полтавській області»; «Туристична інфраструктура 
Полтавської області: сучасний стан, проблеми та 
перспективи розвитку» 
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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). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний або сімейні обставини). 

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

тестування заборонено (в т.ч. 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 який нараховуються бали 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 1-6): відвідування занять (0,5 бал); захист домашнього завдання (2,5 балів); 

обговорення матеріалу занять (5 балів); виконання навчальних та навчально-дослідних 

завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування, контрольна робота по 

темі (5 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

33 

Модуль 2 (теми 7-9): відвідування занять (0,5 бал); захист домашнього завдання (2,5 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних та навчально-дослідних 

завдань (5 бали); завдання самостійної роботи (3 бали); тестування, контрольна робота по 

темі (4 бали); поточна модульна робота (9 балів) 

27 

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


Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

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 

 

 

 


