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2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів освітньої програми 

"назва спеціальності")  / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів 

ОП  «Туризм» 

Семестр (осінній / весняний) осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 1 

Лекції, годин 28 

Практичні / семінарські, годин 28 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,7 

Вид контролю екзамен 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 

Ціль вивчення дисципліни полягає у поглиблені і розширені теоретичних 

знань з туризмології, створення цілісної уяви про туризм як соціальний 

інститут, як певну форму природно-суспільного буття та життєдіяльності 

людини, що подорожує. 

Завдання: полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО у 

сфері туризмології; формуванні вмінь та навичок: осмислення теоретико-

методологічних засад туризмології як науки про туризм; дослідження генезису 

та еволюція наукового туристського дискурсу, ідентифікації основних концепт, 

структури та функцій туризмологічного знання, дослідженя основних 

концептуальних складових туризмології, аналіз соціокультурних характеристик 

туризму, ідентифікація типів, статусів і ролі людини в сфері туризму. 

 

Предмет: теоретико-методологічні засади теорії туризму. 

 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Туризмологія як соціогуманітарна наука. 

Тема 2. Генезис та еволюція наукового туристського дискурсу. 

Тема 3. Основні концепти, структура та функції туризмологічного знання. 

Тема 4. Туризмологія: основні концептуальні складові. 

Тема 5. Основні туризмологічні концепції та теорії. 

Тема 6. Туризм як соціокультурний феномен. 

Тема 7. Людина в сфері туризму. 

 



Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 

уміння спілкуватися з експертами інших сфер діяльності по актуальних 

проблемах розвитку туризму і рекреації; 

дослідницькі навички і вміння; 

− фахових програмних компетентностей: 

здатність визначати основні наукові поняття та категорії методології 

туризму та рекреації (туризмології) і застосовувати їх у професійній діяльності; 

здатність використовувати методи наукових досліджень у сфері туризму 

та рекреації; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 
знання передових концепцій, методів науково-дослідної та професійної 

діяльності на межі предметних областей туризму та рекреації; 

здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та методологію 

системи наук, які формують туризмологію; 

знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування 

туристичного ринку. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

− знання: 

місця туризмології в структурі соціогуманітарних наук; 

генезису та еволюції наукового туристського дискурсу;  

основних концептів, структури та функцій туризмологічного знання; 

філософії туризму як методологічної та концептуальної засади 

туризмології; 

соціокультурних характеристик туризму; 

типів, статусів і ролі людини в сфері туризму; 

− уміння/навички: 

здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні 

проблеми у сфері туризму, що передбачає застосування теорій і методів 

системи наук, які формує туризмологія; 

визначати атрибутивні ознаки притаманні туризму як соціального 

інституту; 

розв’язувати проблеми осмислення теоретико-методологічних засад 

науки про туризм; 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та процесами 

наукового туристського дискурсу; 

здатність інтегрувати знання щодо структури та функцій 

туризмологічного знання з метою розв’язання складних задач у широких або 

мультидисциплінарних контекстах ; 

здатність інтегрувати знання з основних концептуальних складових 

туризмологія задля розвитку нових знань; 

визначати соціокультурні характеристики туризму для успішного 

здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і туризму; 

використовувати теорію і концепції туризмології на різних рівнях 



управління; 

− комунікація: 

зрозуміле і недвозначне донесення власних знать з питань туризмології, 

висновків та аргументації як в процесі навчання, так і в процесі роботи до 

фахівців та нефахівців туристичної сфери; 

здатність спілкуватися на професійні теми державною та іноземною 

мовою як усно, так і письмово; 

− відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися засад відповідального і сталого туризму. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Туризмологія як соціогуманітарна наука 

Тема 1. Туризмологія як 

соціогуманітарна наука 
21 4 4  13 

Тема 2. Генезис та еволюція 

наукового туристського дискурсу 
21 4 4  13 

Тема 3. Основні концепти, структура 

та функції туризмологічного знання 
21 4 4  13 

Тема 4. Туризмологія: основні 

концептуальні складові 
21 4 4  13 

Тема 5. Основні туризмологічні 

концепції та теорії. 
22 4 4  14 

Разом за змістовим модулем 1 106 20 20  66 

Змістовий модуль 2. Туризм як чинник сталого розвитку суспільства 

Тема 6. Туризм як соціокультурний 

феномен  
22 4 4  14 

Тема 7. Людина в сфері туризму 22 4 4  14 

Разом за змістовим модулем 2 44 8 8  28 

Усього годин  150 28 28  94 

 

 

 

 

 

 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 
Семінар – дискусія 

Місце туризмології в структурі соціогуманітарних наук 
2 

2 

Семінар – дискусія 

Туризмологія: до проблеми осмислення теоретико-

методологічних засад науки про туризм» 

2 

3 
Семінар – дискусія 

Еволюція наукового туристського дискурсу 
2 

4 

Семінар – дискусія 

Туризмологічні школи: німецька, британська, 

швейцарська, французька, польска, болгарська та ін. 

2 

5 
Семінар – дискусія 

Туризмологія: основні концепти (понятійний апарат) 
2 

6 
Семінар – дискусія 

Структура та функції туризмологічного знання» 
2 

7 
Семінар – дискусія 

Туризмологія: основні концептуальні складові 
2 

8 
Семінар – дискусія 

Туризмологія: основні концептуальні складові 
2 

9 
Семінар з виконанням практичних задач 

Основні туризмологічні моделі 
2 

10 
Семінар – дискусія 

Основні туризмологічні теорії та концепції 
2 

11 
Семінар – дискусія 

Соціокультурні явища і феномени: сутнісні ознаки» 
2 

12 
Семінар – дискусія 

Соціокультурні характеристики туризму» 
2 

13 
Семінар – дискусія 

Людина в сфері туризму 
2 

14 Семінар захист групових проектів 2 

Всього 28 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 

 

 

 

 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 
 

№ теми 

семінарськог

о/практично

го заняття 

Аудиторна робот Позааудиторна робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК  

Завдання для 

самостійного 

виконання/групових 

проектів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1  1  0,5 2,5 

Тема 2 1  1  0,5 2,5 

Тема 3 1  1  0,5 2,5 

Тема 4 1  1  0,5 2,5 

Тема 5 1  1  0,5 2,5 

Тема 6 1  1  0,5 2,5 

Тема 7 1  1  0,5 2,5 

Тема 8 1  1  0,5 2,5 

Тема 9 1 3 1  0,5 5,5 

Тема 10 1  1 6 0,5 8,5 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

10 3 10 6 5 34 

Змістовий модуль 2 

Тема 11 1  1,5  0,5 2 

Тема 12 1  1,5  0,5 2 

Тема 13 1  1,5  0,5 2 

Тема 14 1  1,5 4 0,5 6 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

4  6 4 2 16 

Усього годин 14 3 16 10 7 50 

 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

20 10 20 

 

  



 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


