




ВСТУП

1. Мета дисципліни – надати систематизовані та узагальнені знання про агровиробничі
ландшафти  Європи  та  світу  як  ресурси  ено-  та  гастроономічного  туризму;  ознайомити
студентів  із  основними  поняттями,  класифікаціями  тощо,  пов’язаними  з  формуванням  та
специфікою  агровиробничих  ландщафтів,  що  дозволить  здійснювати  їх  аналіз  як  ресурсу
еногастрономічного  туризму  та  комплексно  розв’язувати  складні  професійні  задачі  і
практичні проблеми у сфері туризму і рекреації, як в подальшому процесі навчання, так і в
професійній  діяльності,   що  передбачає  застосування  теорій  і  методів  системи  наук,  які
формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

2. Попередні  вимоги  до  опанування  або  вибору  навчальної  дисципліни  (за
наявності):
1. Успішне   опанування   дисциплінами освітньої  програми «Гастрономічний туризм»,
освітнього  рівня  «Бакалавр»,  спеціальності  242  Туризм,  галузі  знань  24  Сфера
обслуговування.  Зокрема  з  переліку  обов’язкових  компонентів  -  «Суспільна   географія»,
«Основи туризмознавства», «Географія туризму», ««Гастрономічна спадщина України: аудит
та збереження», «Гастрономічний туризм: екосистемність підходів» , «Захищені географічні
зазначення та географія традиційних виробництв та продуктів України та світу»,  «Географія
традиційної культури населення та культурні ландшафти України та світу»

2. Знання і розуміння фахової географічної та туризмознавчої предметної області
і  професії.  Здатність  до  використання  у  професійній  діяльності  існуючих  загальних  та
спеціальних туризмознавчих та  туристично-географічних теоретичних моделей та практик.

3. Анотація  навчальної  дисципліни: дана  навчальна  дисципліна
присвячена вивченню загальних відомостей про теоретичні та прикладні аспекти, пов’язані з
поняттям агровиробничого ландшафту, їх регіональну специфіку та характерні особливості як
ресурсу  еногастрономічного  туризму  та  зв’язок  з  поняттям  теруару.  Особлива  увага
приділяється формуванню у студентів  систематизованих та узагальнених уявлень про  місце
агровиробничих  ландшафтів  у  структурі  культурних  ландшафтів  Всесвітньої  спадщини
ЮНЕСКО та  Світової сільськогосподарської спадщини  FAO (GIAHS); базового рівня знань
щодо категорій сільськогосподарських земель Європи, а також розвитку та сучасного стану
сільського господарства країн світу.

4. Завдання  (навчальні  цілі)  вивчення  дисципліни  полягає  у  наданні  студентам:
глибоких  теоретичних  знань   щодо  агровиробничих  ландшафтів  Європи  та  світу,  їх
формування,  ознайомлення  з  географією  та  специфікою  різних  типів  агровиробничих
ландшафтів  (на  прикладі  країн  Європи),  а  також  особливостями  сільського  господарства
країн світу . Завдання дисципліни «Агровиробничі ландшафти Європи та світу як ресурси
ено-  та  гастрономічного  туризму»  полягають  у  наданні  студентам  загальних  та  фахових
компетентностей, передбачених освітньою програмою «Гастрономічний туризм», зокрема:

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу;
ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього середовища ;
ФК15. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності

в галузі туризму, зокрема ено- та гастрономічного, сільського, культурного, подієвого;
ФК17. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій;
ФК19. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та

окремих його форм і видів;
ФК24.  Здатність  здійснювати  моніторинг,  інтерпретувати,  аналізувати  та  систематизувати

туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал;
ФК28. Здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до

несхожості  до  інших  культур,  поваги  до  різноманітності  та  мультикультурності,
розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних
проблем у професійній практиці.



5. Результати навчання (РН) за дисципліною:
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
підсумковій

оцінці з
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Теоретико-методологічні основи формування 
уявлення про агровиробничі ландшафти

Лекція, семінар,
самостійна

робота

іспит,
поточний контроль

(тести)

10

1.2. Основні категорії сільськогосподарських земель 
та їх регіональну специфіку 

10

1.3 Чинники формування теруарів , їх вплив на 
якість продукції 

10

1.4 Особливості сільського господарства регіонів і 
країн світу

10

1.5 Головні об’єкти Світової сільськогосподарської 
спадщини FAO

10

2.1
Здійснювати аналіз агроресурсного  
туристичного потенціалу територій 

Лекція,  семінар,
практичне заняття,
самостійна робота

іспит,
поточний контроль

(тести)
 усна презентація

10

2.2
Визначати роль і місце «агроландшафтного» 
блоку еногастрономічних маршрутів  

10

2.3 Визначати  місце агровиробничих ландшафтів у 
структурі культурних ландшафтів Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО та

5

2.4 Встановлювати вплив агроландшафтів (території
походження) на формування  особливих 
характеристик  продуктів.  

5

3 комунікація: вироблення у студентів 
практичних навиків здійснення дослідження і 
вирішення актуальних проблем із застосуванням
відповідних методів і прийомів отримання, 
зберігання й здійснення первинної обробки 
емпіричних даних та їх належного 
представлення за допомогою сучасних 
технічних засобів у вигляді причинно-
наслідкового аналізу

Семінари, практичні
заняття, самостійна

робота

Поточний контроль,
усна презентація,

іспит

10

  4 автономність та відповідальність: 
продемонструвати розуміння особистої 
відповідальності за професійні та/або 
управлінські рішення при: аналізі та прийнятті 
рішень щодо аналізу агровиробничих 
ландшафтів Європи та світу як ресурсу ено- та 
гастрономічного туризму

10

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
Результати навчання (РН) 

дисципліни
Програмні 
результати навчання (ПР)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2. 2.3 2.4 3 4

ПР02. 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.

+ + + + + + +

ПР05. Аналізувати рекреаційно-туристичний 
потенціал території;

+ + + + +

ПР14. Проявляти повагу до індивідуального і 
культурного різноманіття.  

+ + + + +

ПР16. Діяти у відповідності з принципами соціальної
відповідальності та громадянської свідомості.

+ +

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести 
відповідальність за результати своєї професійної 
діяльності.

+ +

ПР24. Знати і аналізувати склад природних і 
соціосфер в різних просторово-часових масштабах, 

+ + + + + + +



вміти визначати основні характеристики, процеси, 
які відбуваються в географічній оболонці, 
аналізувати геопросторові закономірності (для 
вибіркового блоку «Ено- та гастротуристична 
діяльність»)
ПР29. Аналізувати та оцінювати природно-
ресурсний та господарський потенціал територій для 
потреб організації нових туристичних продуктів та 
пропозицій і моніторингу об’єктів ено- та 
гастрономічної спадщини локальних територій та 
регіонів (для
вибіркового блоку «Ено- та гастротуристична 
діяльність»)

+ + + + + + + + +

7. Схема формування оцінки: рівень досягнення всіх запланованих результатів навчання
визначається за результатами опитування, написання тематичних контрольних робіт (ТКР) та
виконання практичних і самостійних робіт.

Питома  вага  результатів  навчання  у  підсумковій  оцінці  за  умови  її  опанування  на
належному рівні така: 

1 результати навчання – 1 (знання) – до 50%; 
2 результати навчання – 2 (вміння) - до 30%; 
3 результати навчання – 3 (комунікація) - до 10%; 
4 результати навчання – 4 (автономність та відповідальність) - до 10% 

7.1 Форми оцінювання студентів: 
 Заняття  проводяться  у  вигляді  лекцій  та  практичних  занять.  Завершується  дисципліна

іспитом.
Семестрове  оцінювання:  кількість  балів,  що  студент  отримує протягом  семестру  є

сумою балів, що були отримані при оцінюванні виконаних практичних і самостійних робіт та
виконанні тематичних контрольних робіт. 

Організація оцінювання:  Практичні роботи захищаються по виконанню, відповідно до
графіка проведення практичних занять. Самостійні роботи здаються за графіком встановленим
викладачем

Тематичні  контрольні  роботи  (ТКР)  проводяться  у  тестовій  формі.  Студенти,  які
отримали за ТКР меншу за мінімально передбачену кількість балів, перескладають її.

 Оцінювання за формами контролю:

Min. – 36 балів Max.– 60 балів

самостійні «2» х 5= 10 «4» х 5  = 20
Практичні роботи «4» х 5 = 20 «6» х 5  = 30

Тематична  контрольна робота * «3» х 2  = 6 «5» х 2 =10
«1» мінімальна/максимальна оцінку, яку може отримати студент.
 1 - мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.
* 

Умови  допуску  до  іспиту:  рекомендований  мінімум  для  допуску  -  36  балів. Для
студентів,  які  набрали  сумарно  меншу  від  36  балів  (рекомендований  мінімум)  кількість,
обов’язковою умовою для отримання допуску до іспиту є написання додаткової контрольної
роботи  за питаннями пропущених чи недостатньо засвоєних тем.   

Підсумкове  оцінювання  у  формі  іспиту  проводиться  в  письмовому  форматі.
Максимальна кількість балів під час іспиту – 40, мінімальна кількість балів, що додаються до
семестрових – 24 (60% максимальної кількості балів, відведених на іспит).

При простому розрахунку отримаємо:

 Семестровий контроль іспит Підсумкова оцінка
Мінімум 36 24 60
Максимум 60 40 100



 Загалом, формування оцінки спирається на «Положення про організацію освітнього 
процесу у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (друга 
редакція)», введеного в дію наказом № 170‐32 від 11 квітня 2022 року.

7.2. Шкала відповідності 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

№
п/п

Назва теми
Кількість годин

Лекції
Семінарські

заняття
Практичні

заняття
Самостійна

робота

Модуль 1

1
Тема 1. Вступ до курсу. Поняття 
ландшафту. Класифікація ландшафтів

2 2 - 10

2 Тема 2.  Ландшафти антропогенні та 
культурні: співвідношення понять

2 2 - 10

3 Тема 3. Культурні ландшафти в 
структурі Світової спадщини ЮНЕСКО. 
Місце агровиробничих 
(сільськогосподарських) ландшафтів

2 2 - 10

4 Тема 4. Теруар: аналіз поняття, 
характеристики ти особливості 
формування

2 4 - 10

5 Тема 5. Сільськогосподарська спадщина
FAO (GIAHS). Об’єкти Європейського 
регіону

2 2 - 10

6 Тема 6. Європейська ландшафтна 
конвенція. Єдина номенклатура земних 
покривів Європи. Категорія 
«Сільськогосподарські землі»

4 2 - 10

Всього за Модуль 1 14 14 - 60
Модуль 2

7 Тема  7.  Загальна  характеристика
сільського господарства Європи

2 - 2 6

8 Тема  8. Специфіка  сільського
господарства  Азії.  Сільськогосподарські
райони Китая та Індії

2 - 2 6

9 Тема  9.  Сільськогосподарське  освоєння
Африки. Країни монокультури

2 - 2 4

10 Тема  10.  Сільськогосподарські  райони
США та Канади

2 - 2 4

11 Тема  11.  Головні  сільськогосподарські
райони Латинської Америки

2 - 2 6

12 Тема  12.  Сільськогосподарська
спадщина  FAO  (GIAHS).  Регіональний
аналіз

4 - 4 6



Всього за Модуль 2 14 - 14 32

Всього 28 14 14 92

Загальний обсяг 150 год:
Лекції – 28 год.
Семінарські заняття – 14 год.
Практичні заняття – 14 год.
Самостійна робота – 92 год.
Консультації – 2 год
іспит – 1 год
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