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До викладання дисципліни долучені:   

 

спеціальність не обмежено обов’язковість 
дисципліни 

вибіркова 

освітня програма не обмежено факультет управління торговельно-підприємницькою та митною 
діяльністю 

освітній рівень не обмежено кафедра туризму 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
 

Мета формування основних теоретичних знань про туристичний потенціал та ресурси Харківщини, розуміння методів їх оцінки 
й раціонального використання, туристської освоєності та перспективи розвитку, набуття практичних навичок 
використання отриманих знань в індивідуальній та професійній (зокрема туристській) діяльності.  
Курс спрямований на розуміння здобувачами сучасного стану та особливостей туристичної діяльності та її організації в 
сучасних умовах на Харківщині з метою стимулювання розвитку внутрішнього (регіонального) туризму. Представлено 
аналіз туристичного потенціалу Харківщини, надано інформацію про розвиток окремих видів туризму в регіоні, зокрема 
розглядаються ресурсні та інфраструктурні передумови розвитку туризму, а також – перспективні види та форми 
туристичної діяльності 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальний проєкт 
 

Деталізація результатів 
навчання і форм їх 
контролю 

 розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності / 
тренінг; 

 екологічного мислення та соціальної відповідальності / індивідуальний проєкт; 

 здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел / самостійна робота; 

 працювати самостійно та в команді, міжособистісної взаємодії / індивідуальний проєкт; 

 орієнтуватися в організації туристично-рекреаційного простору / індивідуальний проєкт; 

 розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та  окремих його форм і видів / 
індивідуальний проєкт; 

 здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, уміння 
презентувати туристичний інформаційний матеріал / самостійна робота; 

 визначати індивідуальні туристичні потреби, використовувати сучасні технології обслуговування туристів / 
індивідуальний проєкт. 
 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 14 годин лекції, 16 годин практичні; модульний контроль (2 модулі); підсумковий контроль – 
диференційований залік. 
 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, індивідуальна робота, презентація 
 

Умови зарахування після засвоєння наступних компонентів:  (перелік )….» чи «вільне зарахування» 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
 

Модуль 1.  
Лекція 1. Туристичний потенціал Харківщини Семінарське 

заняття 1 
(СЗ 1) 

Поняття туристичного потенціалу 
території та методика його 
оцінювання. Оцінка якості 
території для розвитку туризму та 
відпочинку 
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 Відбір та аналіз інформації про 
туристичний потенціал Харківщини. 
Складання інтегральної характеристики 
туристичного потенціалу території. 
Структура основних типів туристичних 
ресурсів Харківщина та територіальні 
особливості. Методи оцінки туристських 
ресурсів території. 

Лекція 2. Природно-рекреаційні ресурси 
Харківщини  

СЗ 2 Природні рекреаційні туристичні 
ресурси Харківщини та їх оцінка 

Лекція 3. Культурно-історичні ресурси 
Харківщини 

СЗ 3 Культурно-історичні туристичні 
ресурси Харківщини та їх оцінка. 
Елементи культури, що 
приваблюють туристів.  

Лекція 4. Туристська інфраструктура 
Харківщини 

СЗ 4 Транспортна інфраструктура в 
туризмі. Інфраструктура розмі-
щення та харчування туристів. 
Туристичні об’єкти, комплекси, 
заклади. 

 
Модуль 2.  

Лекція 5. Основні види туризму Харківщини  Практичне 
заняття 1 
(ПЗ 1) 

Пізнавальний (екскурсійний), 
оздоровчо-пізнавальний, діловий, 
спортивний, аматорський, 
зелений, екологічний, релігійний, 
клубний туризм 
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Визначаються основні туристичні об’єкти 
Харківщини, надається їх характеристика 
за переліком: назва, місцезнаходження; 
тип об’єкту (природний, природно-
антропогенний, історико-культурний, 
історико-архітектурний, тощо); стисла 
характеристика об’єкту, його 
пізнавальна, наукова, естетична цінність, 
доступність для огляду; види туризму, у 
яких даний об’єкт може 
використовуватися. 
Створення електронного буклету 
основних туристичних об’єктів 
Харківщини у вигляді мультимедійної 

Лекція 6. Тематичний або спеціалізований 
туризм Харківщини 

ПЗ 2 Види спеціалізованого туризму 
(курортно-лікувальний, релігійний, 
комерційно-діловий, екологічний, 
спортивно-оздоровчий). Заходи 
тематичного туризму (свята; шоу; 
виставки; конкурси; гастрономічні, 
театральні, музичні, кіно- 
фестивалі; спортивні події). 

Лекція 7. Розвиток туристичного потенціалу ПЗ 3 Перспективні напрями розвитку 



Харківщини туризму: рекреаційний, діловий, 
активний, сільський зелений, 
екологічний, медичний, 
постконфліктний. 

презентації. 
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Л
іт

ер
ат

ур
а 

1. Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. Географічні аспекти 
розвитку туризму (на прикладі України і Польщі). Чернівці: 
Чернівецький національний університет, 2010. 344 с. 

2. Туристські дестинації (теорія управління, бренд) / Т.І. 
Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко, Г.І. Михайліченко, 
Н.І. Ведмідь [та ін. ] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. К. : Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2013. 347 с. 

3. Мельниченко О. А., Шведун В. О. Особливості розвитку 
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історико-культурний потенціал регіону : бібліогр. путівник / 
Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. 
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Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України. Методологія та 
методика аналізу, термінологія, районування. К. : Видавничо-
поліграфічний центр Київський університет, 2001. 395 с. 
 

 

 



 

 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (електронне посилання на положення)   
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від середньої оцінки за модулем 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


