




1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із сучасними теоріями та методами ту-
ристично-краєзнавчих досліджень території, визначення ролі та місця організації туристсько-
краєзнавчої роботи в України. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни. 
1. Успішне опанування  курсами: «Педагогіка», «Соціологія», «Географія України» 
2. Знання теоретичних основ базових географічних теорій та концепцій. Знання і ро-

зуміння основних просторово-часових закономірностей будови географічної оболонки, та 
масштабності її сприйняття для орієнтування в географічному просторі. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Дана навчальна дисципліна присвячена – вив-
ченню основам організації туристсько-краєзнавчої роботи, роллю та місцем туристичної 
секції (гуртка чи клубу) в системі сучасної освіти; розкрити значення краєзнавчого музею у 
формуванні світогляду молоді; характеристиці особливостей етнографічного та туристичного 
районування України. 

При вивченні дисципліни особлива увага звертається на формування важливих фахо-
вих навиків та вмінь з методології організації етнографічних, краєзнавчих та туристичних до-
сліджень, дослідженню потенціалу свого регіону та можливостей його використання в тури-
стичній сфері України. 

4. Завдання: Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та 
фахових компетенцій за освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій» (ре-
дакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 

загальних:  ЗК1-здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК3 - здатність 
спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно 
освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; ЗК7 - здатність працювати як 
самостійно, так і в команді; ЗК10 - визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності 
інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки.  

 фахових: ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, 
екології, математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо, вміння використовувати їх 
теорії, принципи та технічні підходи. 

  
Програмні результати навчання: ПРН13 - демонструвати навички ефективної міжособистісної 
взаємодії та командної роботи; ПРН14 - демонструвати повагу та цінування до різноманітності, 
мультикультурності, гендерної рівності; ПРН16 - поєднувати критичність та самокритичність; 
ПРН17 - демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим; ПРН22 - діяти на основі етич-
них міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадянсько свідомо.  
  



5. Результати навчання за дисципліною. 

6.

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність)

Форми (та/або методи і 
технології) викладання і 

навчання

Методи оцінювання 
та пороговий критерій 
оцінювання (за 
необхідності)

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін

и

Ко
д

Результат навчання

1.
1

історичні аспекти формування краєзнавства 
та туристичної діяльності в Україні

Лекція, самостійна 
робота Контрольна 

робота (тести) 10

1.
2

сутність, методології, функції та форми 
туристично-краєзнавчої діяльності

Лекція, самостійна 
робота

1.
3

основні форми туристської роботи в школі 
від прогулянки до категорійних походів та 
змагань з техніки туризму

Лекція, самостійна 
робота Контрольна 

робота (тести) 10

1.
4

типи музеїв, їх профілі та загальну 
характеристику музеїв України

Лекція, самостійна 
робота

2.
1

визначати та характеризувати географічне, 
історичне, біологічне та соціальне 
краєзнавство на регіональному рівні

Лекція, семінарське 
заняття, самостійна 
робота

Завдання та 
доповідь 40

2.
2

використовувати інформаційні технології при 
створені проекту краєзнавчогомузею

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота

2.
3

планувати та організовувати 
краєзнавчі  експедицій

Лекція, семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота

2.
4

проводити етнографічного дослідження 
території

Лекція, семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота

2.
5

проводити районування території для 
потреб  туристичної сфери

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота

3 формування навички робити доповіді та 
відстоювання своєї позиціє є важливим 
елементом сучасного навчання: 
презентація  проекту краєзнавчого 
музею.

Лекція, семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота

Презентація 
та захист 
проекту

20

4 проявити здібності в пошуку, вивченні та 
аналізі різнопланового матеріалу, 
використання  інформаційних та 
комунікаційних технологія 
для створення «промо ролику» щодо 
туристично-краєзнавчого потенціалу 
регіону

Лекція, 
семінарське 
заняття, 
самостійна 
робота

Презентація 
та захист 
проекту

20



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання. 

7.
7.

7. Схема формування оцінки. 
7.1.Форми оцінювання студентів. Рівень досягнення всіх запланованих результатів 

навчання визначається за результатами написання контрольних робіт, виконання завдань та 
виступів на семінарських заняттях, презентація та захист проекту. 

Семестрове оцінювання: 
1) Контрольна робота (тести): РН 1.1-1.4 (знання) 20 балів / 12 балів; 
2) Завдання та доповіді РН 2.1-2.5 (знання та вміння): 40 балів / 24 бали; 
3) Презентація та захист проекту РН 3; 4 (комунікація, автономність та 
відповідальність): 40 балів / 24 бали. 
Підсумкове оцінювання у формі заліку, що виставляється за результатами роботи сту-

дента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних 
студентів. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки 
– 60 балів проводиться підсумкова семестрова контрольна робота (тестові завдання), макси-
мальна оцінка за яку не може перевищувати 25 балів. 

7.2.Організація оцінювання. 
Оцінювання здійснюється протягом усього семестру на відповідних заняттях. Подачу 

електронного варіанту завдання (на електронну скриньку викладача) та доповідь студент ро-
бить на семінарських заняттях або у зазначений викладачем термін. За завдання та доповіді, 
подані та зроблені пізніше зазначеного терміну (без поважної на те причини), оцінка складає 
не більше 75% від максимальної кількості балів. За роботи подані без доповіді оцінка складає 
не більше 50% від максимальної кількості балів. 

Контрольні роботи (тестові завдання) проводяться на восьмому та дванадцятому тижні 
навчання під час лекційних занять. 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні результати навчання

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

3 4

ПРН13 - демонструвати навички ефективної 
міжособистісної взаємодії та командної роботи

+ + + + + + +

ПРН14 - демонструвати повагу та цінування до 
різноманітності, мультикультурності, гендерної 
рівності

+ + + +

ПРН16 - поєднувати критичність та самокритичність; + + +

+ +

+

ПРН17 - демонструвати здатність вчитися і бути 
сучасно навченим

+ + + + +

ПРН22 - діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 
соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

+ + + + +



7.3.Шкала відповідності оцінок. 

7.4.
7.4.

8. Структура навчальної дисципліни Тема-
тичний план лекцій і семінарських занять 

Зараховано / Passed 60-100

Не зараховано / Fail 0-59

№
Назв теми

Кількість годин

Лекці
ї

Практичні С/Р

1 Тема 1. Вступ до курсу 
Тема 2. Історія розвитку краєзнавства та туризму

2
2

10

2 Тема 3. Теоретико-методичні засади краєзнавства 
та туризму 
Тема 4. Напрямки краєзнавства

2 2
10

3 Тема 5. Форми туристської роботи Тема 6. 
Краєзнавчий музей

2
2

10

4 Тема 7. Туристичні походи та змагання 2 2 4

5 Тема 8. Краєзнавчі експедиції 2 2 4

7 Тема 9. Краєзнавство і музеї 2 2 6

8 Тема 10. Етнографічне районування України 2 2 6

9 Тема 11. Туристичне районування України 2 2 4

ВСЬОГО 18 16 54



Загальний обсяг – 90 год: 
Лекції – 18 год. 
Практичні заняття – 16 год. 
Самостійна робота – 54 год. 
Консультація – 2 год. 

9. Рекомендовані джерела. 
Основні: 

1. Історико-етнографічні райони України: навч. посібн. С. А. Макарчук. – Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2012. – 352 с. 

2. Костриця М. Ю., Обозний В. В. Шкільна краєзнавчо-туристична робота. - К.: Вища 
школа, 1995. – 223 с. 

3. Крачило М. П. Краєзнавство і туризм. – К.: Вища школа, 1994. – 180 с. 
4. Обозний В. В. Туристсько-краєзнавча практика у педагогічному вузі: навч.посібник- 
практикум / В.В. Обозний. –К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенція», 1998. -237 с. 

5. Позашкільний туризм і краєзнавство в Українї: історія та сьогодення / гол. ред. Наталя 
Савченко. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2010. - 408 с. 

6. Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посібник / Під 
ред. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006 

7. Реєнт О. Краєзнавство в Україні: історичні традиції і стратегія розвитку. - Київ: 
Фоліант, 2019. - 212 с. 

8. Тімець О. В. Краєзнавство і туризм. – К.: Знання, 1999. – 120 с. 
9. Туризм і краєзнавство: зб. наук. пр. / ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. 
Григорія Сковороди"; - Переяслав-Хмельницький: СКД, 2012. - 487 с. 

10. Туристсько-краєзнавчі об'єкти і маршрути України / упоряд. В. С. Серебрій - Київ: 
Ред. газ. природн.-мат. циклу, 2014. - 54 с. 

11. Чернов Б. О. Географічне краєзнавство і краєзнавчий принцип навчання: Міленіум, 
2017. - 97 с. 
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10. Додаткові ресурси: путівники, фондові матеріали музейних та бібліотечних  закла-
дів тощо.


