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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Метою освоєння навчальної дисципліни  є вивчення студентами етнокультурної 

туристсько-країнознавчої характеристики (етнічний склад, етнічні традиції, сучасна 

перебудова побуту і культури, сучасні  етнічні процеси) будь-яких країн і регіонів як 

сукупності умов організації і розвитку туризму. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 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: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність широких знань з туризмознавства та географії туризму 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 здатність розробляти та реалізовувати проекти в 

сфері рекреації, туризму, гостинності (ПР07). 

 діяти у полікультурному середовищі  (ПР10); 

 використовувати комунікативні навички і 

технології, ініціювати запровадження методів 

комунікативного менеджменту в практику 

діяльності суб’єктів туристичного бізнесу  (ПР11) 

 діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних 

цінностей та глобалізаційних процесів, пріоритетів національного 

розвитку (ЗК01). 

 уміння працювати в міжнародному та вітчизняному 

професійному середовищі (ЗК03). 

 розуміння завдань національної та регіональної туристичної 

політики та механізмів регулювання туристичної діяльності 

(ФК04). 

 
  

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


Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи та основні компоненти етнокультурного країнознавства 

Тема 1. Теоретичні основи та 

структура етнокультурного 

країнознавства. Функції, 

підходи і принципи 

комплексних етнокультурних 

країнознавчих досліджень. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Письмово розкрийте роль етнокультурного 

країнознавства в суспільстві 

Тема 2. Етнографія і 

країнознавство. Етнічне та 

політичне розуміння націй та 

їх країнознавчий зміст 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Побудуйте таблицю із двох колонок та 

заповніть її. Перша колонка має назву 

“держави”, а друга – “країни”. Зробіть 

висновок, яких територіальних одиниць 

більше. Чому? 

Тема 3. Населення та 

соціальна сфера в 

етнокультурному середовищі. 

Релігійно-конфесійний склад 

населення та його динаміка. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Складіть слайд-презентацію про 

національний і етнічний склад населення 

країни Європи (Іспанія, Великобританія, 

Франція, Італія). 

Тема 4. Етнокультурна 

складова туристичного 

продукту. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготуйте слайд-презентацію на тему 

“Американський досвід організації 

етнографічного туризму”». 

Модуль 2. Етнокультурні регіони – структурна складова сфери туризму у світі 

Тема 5. Світові цивілізації та 

сучасні етноси. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

На контурній карті світу зобразіть межі 

сучасних цивілізацій за С. Хантінгтоно та А. 

Д. Тойнбі. 

Тема 6. Європейський 

етнокультурний регіон. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Письмово охарактеризуйте історико-

етнографічні регіони Франції. 

Тема 7. Арабо-

мусульманський 

етнокультурний регіон. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Аргументовано оцініть роль жінки в ісламі 

та наведіть приклади. 

Тема 8 Український 

етнокультурний туристичний 

продукт. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; поточна 

модульна робота 

Розкрийте особливості етнічного 

районування України з точки зору 

етнографічного туризму. 
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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: всі завдання мають виконуватися у визначені терміни. При їх 

порушенні без поважних причин, студент не може отримати максимально можливу кількість балів за конкретний вид 

навчальної діяльності. Перескладати модулі можна лише за персонального дозволу провідного викладача при 

наявності поважної причини (хвороба, сімейні обставини тощо). 

 Політика щодо академічної доброчесності: використання мобільних пристроїв під час виконання поточних 

модульних робіт та тестування заборонено. Їх можна використовувати лише під час он-лайн тестування, пошуку 

статистичних даних чи підготовки практичних завдань безпосередньо на занятті. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковою складовою. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може проходити в дистанційній 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 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

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 

 

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

