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Кафедра: географії та методики її навчання (корпус № 1, каб. 9)        Факультет: історії та географії 

 

Назва освітньої (освітніх) програми 

(програм), для якої (яких) пропонується 

НД: 

Освітньо-професійна «Туризм» 

Мета: Сформувати у студентів систему знань про загальні принципи, методи і форми управління 

туризмом в регіоні (макрорегіоні, мезорегіоні, мікрорегіоні) та навички щодо обґрунтування 

управлінських рішень стосовно різних аспектів рекреаційно-туристичного розвитку регіону і країни в 

цілому. 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Семестр: 4 

Статус НД: вибіркова 

Кількість кредитів/годин: 4/120 

Види індивідуальних завдань:  

Не передбачено. 

 

 

 

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни: шкільні курси географії та економіки 

 

 

 

 

Очікувані результати навчання(РНД): 

1) знати понятійний та категорійний апарат щодо управління регіональним розвитком туризму; 

2) розуміти цілі, завдання та основні функції регіонального управління туризму; 

3) уміти розкривати туристичний потенціал регіону; 

4) пояснювати сутність організаційної структури системи регіонального управління туризму, 

шляхи її оптимізації; 

5) здійснювати комплексне дослідження стану регіону щодо туристичної діяльності та аналіз 

ключових проблем регіону; 

6) здійснювати розробку регіональних програм розвитку туризму; 

7) використовувати методи розробки прогнозів, складання планів та програм розвитку туризму в 

регіоні. 

Мова викладання: українська 

 

Вид підсумкового контролю: залік 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

Тема 1. Теоретико-прикладні засади управління регіональним розвитком 

Тема 2. Теорія і практика управління регіональним розвитком в зарубіжних країнах 

Тема 3. Місцеве самоврядування в управлінні регіональним розвитком туризму 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПОТЕНЦІАЛ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Тема 4. Сутність потенціалу розвитку туризму в регіоні і його оцінка 

Тема 5. Природно-ресурсний потенціал 

Тема 6. Демографічний, розселенський і працересурсний потенціал 

Тема 7. Науково-технічний, виробничий та фінансовий потенціал 
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Тема 9. Регіональний маркетинг як інструмент управління регіональним розвитком туризму 

Тема 8. Прогнозування, планування та програмування регіонального розвитку туризму 

Форми і методи навчання: 

Методи навчання: 

Методи за характером навчально-пізнавальної діяльності студентів: проблемного навчання (проблемного викладення матеріалу, групового 

вирішення проблемних задач). 

Методичні прийоми як компоненти методів: вербальні (інструктаж, пояснення, бесіда, дискусія); ілюстративно-демонстраційні (ілюстрування, 

демонстрування); прикладні (практичні завдання). 

Форми організації навчання: лекції (лекція-дискусія); практичні заняття; самостійна робота студентів (позааудиторна, консультації). 

Система оцінювання: 

– методи оцінювання: 

1. Усний контроль (усний індивідуальний, усний фронтальний, усний кооперовано-груповий);  

2. Письмовий контроль (письмовий індивідуальний, письмовий фронтальний); 

3. Тестовий контроль; 

4. Контроль практичної діяльності (виконання контрольних практичних завдань, вирішення контрольних задач); 

5. Метод самоконтролю. 

– критерії оцінювання: 

Сума балів, накопичених 

студентами у процесі 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни 

90-100 Високий рівень теоретичних і практичних знань та вмінь з незначними недоліками, які не мають 

принципового значення. На високому рівні знає понятійно-термінологічний апарат, пояснює функції 

регіонального управління туризму, здійснює  комплексне дослідження стану регіону щодо туристичної 

діяльності та аналіз ключових проблем регіону. Аналіз регіональних програм розвитку туризму на високому 

рівні. Без помилок застосовує методи розробки прогнозів, складання планів та програм розвитку туризму в 

регіону. 

75-89 Добрий рівень теоретичних і практичних знань та вмінь (в основному правильно відповідає після  

уточнюючих питань). На достатньому рівні знає понятійно-термінологічний апарат, пояснює   функції 

регіонального управління туризму, здійснює  комплексне дослідження стану регіону щодо туристичної 

діяльності та аналіз ключових проблем регіону. Аналіз шляхів оптимізації системи регіонального управління 

туризму на достатньому рівні. Застосовує методи розробки прогнозів, складання планів та програм розвитку 

туризму в регіону  із незначними помилками. 

60-74 Достатньо-мінімальний рівень знань, допустимий для виконання завдань, передбачених освітньою 

програмою. Розуміє понятійно-термінологічний апарат, але своє власне бачення щодо ефективності 

управління регіонального розвитку туризму не висловлює, не аналізує шляхи оптимізації системи 

регіонального управління туризму. Плани та програми розвитку туризму в регіоні не здійснює. 

35-59 Низький рівень забезпечує наявні лише окремі елементи знань, недостатні для виконання завдань, 



передбачених освітньою програмою. Знання понятійно-термінологічного апарату на низькому рівні.  Плани 

та програми розвитку туризму в регіоні не здійснює, шляхів оптимізації системи регіонального управління 

туризму не пропонує.  

0-34 Відсутні елементи знань, низький рівень, недопустимий для подальшої професійної підготовки. 
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