
Назва дисципліни  «Культурно-пізнавальний туризм» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.е. н., доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Панова І.О. (61022, Харків, майдан Свободи, 

6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. 

електронна адреса кафедри: turbiz_hnu@ukr.net). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни спирається на попередні базові 

знання з економічної теорії, туристичних ресурсів, 

організації екскурсійних послуг, туроперейтингу, 

організації туристичних подорожей, менеджменту, 

маркетингу, економіки туризму та ін. 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни «Культурно-

пізнавальний туризм» є формування у здобувачів вищої 

освіти системи знань з використання культурних ресурсів у 

туристичній сфері та можливостей розвитку цього виду 

туризму в Україні.  

Очікувані результати навчання.  

- формування наступних загальних 

компетентностей: 

ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК 10 Здатність працювати в команді. 

ЗК 11 Здатність працювати автономно. 

ЗК 14 Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

- формування наступних фахових 

компетентностей: 

ФК 5 Здатність визначати територіальну 

організацію та оцінювати ресурсний потенціал країн, 

регіонів щодо стану та перспектив розвитку видового 

(спеціалізованого) туризму. 

ФК 9 Здатність розробляти різні види турів з 

урахуванням потреб цільових груп споживачів 

туристичних послуг. 

ФК 15 Здатність організовувати процес 

екскурсійного обслуговування туристів і 

екскурсантів. 

ФК 16 Здатність організувати надання 

анімаційних послуг різним категоріям туристів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 

здобувачі вищої освіти мають досягти наступних 

результатів: 

ПРН 1 Уміння аналізувати функціональну, 
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галузеву та територіальну структури рекреаційно-

туристичного комплексу. 

ПРН 10 Уміння визначати туристичну 

пропозицію туроператора щодо здійснення того чи 

іншого виду туру, користуючись зібраною 

географічною і маркетинговою інформацією, 

статистичною та плановою документацією та 

стандартними методиками. 

ПРН 11 Уміння визначати перелік послуг для 

надання туристам за результатами аналізу 

нормативно-правових актів, що регламентують 

надання туристичних послуг. 

ПРН 14 Уміння оформляти туристичну 

документацію: виїзні документи індивідуальних 

туристів, туристичних груп, дотримуючись вимог 

чинного законодавства та законодавства країн в’їзду: 

договорів на туристичне обслуговування, рахунків, 

документів туриста та ін. 

ПРН 20 Знання технології обов’язкового 

страхування туристів на підставі нормативно-

правової бази з питань страхування та особливостей 

страхування майна і життя в Україні та за кордоном. 

ПРН 24 Знання методики підготовки та 

проведення екскурсії. 

ПРН 30 Виявляти етнокультурні, історичні та 

релігійні екскурсійні ресурси регіону. 

ПРН 31 Уміння виявляти туристів зі 

специфічними вимогами та створення сприятливого 

клімату в екскурсійній групі, організовувати 

індивідуальну роботу з туристами. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 10 (десять) тем, які вивчаються протягом 32 

годин аудиторних занять (26 год. – лекції, 26 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

Тема 1. Цілі та завдання курсу, його проблематика. (Лекції 
– 2 години) 
Тема 2. Роль культури в постіндустріальній економіці: 

світові практики та національний досвід. (Лекції – 2 

години, Семінарські – 2 години) 

Тема 3. Культурний туризм як соціокультурний феномен. 
(Лекції – 2 години, Семінарські – 2 години) 
Тема 4. Ресурсна база культурного туризму. (Лекції – 4 
години, Семінарські – 4 години) 
Тема 5. Основні сегменти культурного туризму. (Лекції – 4 
години, Семінарські – 4 години) 
Тема 6. Креативні індустрії як інноваційна стратегія 

розвитку туризму. (Лекції – 2 години, Семінарські – 4 

години) 

Тема 7. Культурні кластери і розвиток туризму в 

дестинації. (Лекції – 4 години, Семінарські – 4 години) 

Тема 8. Подієвий туризм як чинник формування 

туристичної привабливості міста. (Лекції – 2 години, 



Семінарські – 2 години) 

Тема 9. Соціальне конструювання пам’яток на основі 

культури. (Лекції – 2 години) 

Тема 10. Культурний туризм: можливості для росту в 

Україні. (Лекції – 2 години, Семінарські – 4 години) 

Методи контролю результатів навчання 

Перевірка та оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

проводиться у наступних формах: 

- оцінювання роботи студентів під час практичних занять; 

- оцінка за індивідуальну роботу студентів; 

- проведення проміжного контролю; 

- проведення підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. До 

екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які мають 

достатню кількість балів з поточного контролю. 

Мова викладання: українська 

 


