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Робоча програма навчальної дисципліни «Культурний та етнічний туризм» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-

професійних програм «Журналістика», «Туризм», «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 

політехніка», кафедри туризму та економіки підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2022. 

13 с.  

 

Розробниця: старший викладач кафедри туризму та економіки підприємства 

Юрчишина Л.І. 

 

Робоча програма регламентує: 

- мету дисципліни; 

- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

- базові дисципліни; 

- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

- інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

- рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час 

планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки здобувачів до 

контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього 

та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх 

програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 242 Туризм 

(протокол №3 від 01.12.2022 р.). 
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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних вмінь у 

студентів щодо розв'язання регіональних етнографічних проблем, використання 

історико-культурних туристичних ресурсів, забезпечення туристичного сервісу.  

 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні. 

 

2. ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН Зміст 

ДРН1 Вміти розрізняти різні культурні, історичні або архітектурні 

епохи 

 

ДРН2 

Знати джерела культурного туризму в історії культури, 

прослідкувавши динаміку розвитку подорожей, їх мету, завдання 

і соціокультурні наслідки 

ДРН3 

Вміти досліджувати культурний та етнічний туризм у зв’язку з 

певним типом культури, виявивши особливості мотивації 

подорожей, дати характеристику людині, що подорожує, у різних 

культурах 

ДРН4 

Розуміти географію сучасного культурного та етнічного туризму 

на міжнародному рівні, головні тенденції і перспективи його 

розвитку 

ДРН5 
Пояснювати особливості культурних заходів: фестивалі, 

релігійні свята, виставки тощо 

ДРН 6 
Аналізувати особливості українського культурного та етнічного 

туризму, його історію і сучасний стан 

 

3. БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Базовими дисциплінами є освітні компоненти, що вивчалися здобувачами 

протягом першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на І, ІІ курсах, які 

формують компетентності зі здатності до ініціативності, відповідальності та 

навичок щодо безпечної діяльності майбутнього профілю роботи. 

 

4. ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Вид навчальних 

занять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна заочна 

обсяг 
аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 
обсяг 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 58 14 44 63 6 57 

практичні 58 14 44 57 4 53 

контрольні заходи 4 4 - - - - 

РАЗОМ 120 32 88 120 10 110 
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5. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ПР 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 58 

ДРН1 

ДРН3 

Тема 1. Загальні поняття культурного та етнічного 

туризму. 

6 

1.1. Поняття та визначення культурного туризму. 

1.2. Основні критерії об’єктів культурного туризму. 

1.3. Зв’язок культурного та етнічного туризму. 

Етнокультурний туризм. 

1.4. Передумови формування культурного та етнічного видів 

туризму. 

ДРН1 

ДРН3 

ДРН4 

ДРН5 

Тема 2.  Туризм та довкілля. 

4 
2.1.Культурне середовище як чинник розвитку туризму. 

2.2. Роль місцевих громад у розвитку етнічного туризму. 

ДРН1 

ДРН3 

ДРН5 

Тема3. Зародження і розвиток етнічного туризму. 

8 
3.1. Історія та розвиток етнотуризму. 

3.2. Сучасний стан та етапи розвитку етнотуризму в Україні. 

3.3.Світові моделі етнотуризму. 

ДРН1 

ДРН3 

Тема 4. Етнотуристичний потенціал. 

10 

4.1.  Етнотуристичний потенціал світу: історико - культурні 

ресурси. 

4.2. Етнотуристичний потенціал України: історико - культурні 

ресурси. 

ДРН1 

ДРН3 

ДРН6 

Тема 5. Організація етнічного туризму. 

10 5.1. Класифікація етнотурів. 

5.2. Організація етнотурів. 

ДРН2 

ДРН6 

Тема 6. Нормативно – правова база етнічного туризму. 

10 
6.1. Юридичні аспекти організації етнотуризму. 

6.2. Міжнародні документи з етнотуризму. 

6.3. Напрями державної політики в галузі туризму. 

ДРН1 

ДРН3 

ДРН6 

Тема 7. Етнічний туризм, як сегмент туристичного ринку. 

10 

7.1. Вітчизняний і світовий етнотуризм. 

7.2. Світові центри етнотуризму. 

7.3. Чинники розвитку етнотуризму. 

7.4. Інфраструктура етнотуризму. 

7.5. Діяльність етнотуристичних підприємств. 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 58 

ДРН1 

ДРН2 

ДРН3 

ДРН4 

ДРН5 

ДРН6 

Тема 1. Загальні поняття культурного та етнічного туризму. 9 

9 

9 

9 

7 

7 

8 

Тема 2. Туризм та довкілля. 

Тема 3.  Зародження і розвиток етнічного туризму. 

Тема 4. Етнотуристичний потенціал. 

Тема 5. Організація етнічного туризму. 

Тема 6. Нормативно – правова база етнічного туризму. 

Тема 7. Етнічний туризм як сегмент туристичного ринку. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 4 

РАЗОМ 120 
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6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

 

Оцінювання досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти», 

https://cutt.ly/RER787v. Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, 

що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання здобувачів за дисципліною. 

 

6.1. Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок 

мобільних здобувачів. 

 
Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо здобувач отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

6.2. Засоби та процедури 

 

Поточна успішність складається з успішності за одну контрольну роботу 

(максимально оцінюється у 40 балів), оцінок за роботу на практичних заняттях 

(оцінюється 8 занять по 5 бали, максимально здобувач може отримати 40 балів) та 

оцінок за виконання самосійної роботи (20 балів: 2 презентації, які захищаються 

на практичних заняттях, де кожна оцінюється максимально по 10 балів). Отримані 

бали за контрольні роботи, практичні заняття та виконання самостійної роботи 

додаються. Максимально за поточною успішністю здобувач може набрати 100 

балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

Визначення середньозваженого результату поточних контролів. У 

випадку коли здобувач отримав менше 60 балів – складається залік 

у вигляді комплексної контрольної роботи, яка містить 40 тестів 

(максимальна оцінка – 40 балів) та 4 питання теоретичного 

спрямування, кожне з яких оцінюється по 15 балів за умови повного 

розкриття тематичного спрямування.  

Максимальна кількість балів за залік: 100 

Практичні 

заняття 

Дискусії, обговорення, де відпрацьовуються навички критичного 

мислення та аналізу, комплексного вирішення проблем, з 

використанням індивідуального та креативного підходу. 
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Максимально оцінюються у 40 балів (8 занять × 5 балів/заняття). 

Самостійна 

робота 

Кожен здобувач/ка повинен/на підготувати: по 2 презентації, які 

необхідно захистити на практичних заняттях. Кожна презентація 

оцінюється у 10 балів.  

Максимально оцінюються у 20 балів (2 през. × 10 балів). 

Контрольні 

заходи 

Одна контрольна робота максимально оцінюються у 40 балів і 

складається із 40 тестових питань по 1 балу за кожну вірну 

відповідь.  

 

6.3. Критерії  

 

6.3.1. Критерії оцінювання практичного заняття: 

В залежності від теми практичного заняття, кожне із них оцінюється або за 

участю в дискусіях, або за вирішенням тестових завдань.  

Участь у дискусіях оцінюється в 5 балів, при чому:  

1 – студент не має сформульованої власної позиції, може частково 

відтворювати теоретичний матеріал; 

2 – студент має складнощі із формулюванням відповіді на запитання, 

відстоюванням своєї позиції;  

3 – студент дає неповні, поверхневі, необґрунтовані відповіді на поставлені 

запитання;  

4 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, але не здатний 

аргументовано захищати свою позицію;  

5 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, здатний 

аргументовано захищати свою точку зору. 

 

6.3.2. Критерії оцінювання самостійної роботи: 

Оцінювання самостійної роботи відбувається через захист двох презентацій 

на практичних заняттях, де кожна оцінюється за наступними критеріями: 

9-10 балів – студент/ка демонструє повне розуміння теми; може точно 

відповісти на всі запитання одногрупників щодо даної теми; ділиться думками з 

іншими учасниками групи; говорить чітко впродовж 95-100% всього часу, 

використовує закінчення речення і не використовує слова помилково; застосовує 

відповідну лексику для аудиторії, розширює словниковий запас аудиторії, 

використовує нові слова для більшості слухачів; уважно слухає одногрупників, 

детально відповідає на всі питання форми оцінювання і завжди дає оцінки на 

основі презентації, а не інших факторів; 

7-8 балів – студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на більшість 

запитань одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло впродовж 80-90% 

всього часу, використовує закінчення речення і не використовує слова помилково; 

застосовує відповідну лексику для аудиторії, розширює словниковий запас 

аудиторії; слухає одногрупників, відповідає майже всі питання форми оцінювання 

та інколи дає оцінки на основі презентації, а не інших факторів; 

5-6 балів - студент/ка демонструє розуміння теми; відповідає на деякі 

запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує 

закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова 

помилково; слухає одногрупників, інколи ставить уточнюючі питання; 
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3-4 бали – студент/ка не демонструє розуміння теми; відповідає на деякі 

запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує 

закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова 

помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить; 

1-2 бали - студент/ка демонструє розуміння теми, однак, не відповідає на 

жодні запитання одногрупників щодо даної теми; говорить не зрозуміло, 

використовує закінчення речення, але невірно трактує терміни, використовує 

слова помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить. 

 

6.3.3. Критерії оцінювання письмової контрольної роботи:  

Контрольна робота містить: 40 питань з трьома варіантами відповідей по 1 

балу за кожну вірну відповідь. 

 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для  

6-го кваліфікаційного рівня за НРК 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

- концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 
діяльності, 
включаючи певні 
знання сучасних 
досягнень; 

-критичне 

осмислення 

основних теорій, 

принципів методів і 

понять у навчанні та 

професійній 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 
-розв'язання 
складних 
непередбачуваних 
задач і проблем у 
спеціалізованих 
сферах професійної 
діяльності та/або 
навчання, що 
передбачає  

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розв'язувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

збирання та 
інтерпретацію 

інформації (даних), 
вибір методів та 
інструментальних 
засобів, 
застосування 
інноваційних 
підходів 

- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 

завдання 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими 

помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

-донесення до 

фахівців і 

нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності; здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 
- управління 
комплексними 

діями або 

проектами, 

відповідальність за 

прийняття рішень у 

непередбачуваних 

умовах; 

- відповідальність 
за професійний 
розвиток окремих 
осіб та/або груп 
осіб; 
- здатність до 
подальшого 
навчання з високим 
рівнем автономності 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Використовуюється мультимедійне обладнання та  інші технічні засоби 

навчання, дистанційна платформа Moodlе. На лекційних заняттях обов’язково 

мати з собою гаджети зі стільниковим інтернетом. Активований акаунт 

університетської пошти на Офіс365. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

Основна література 

1. Бірічевська Л. В., Крайнюк Л. М. Етно-гастрономічний туризм: 

перспективи розвитку в Україні. Сталий розвиток міст: матеріали ХІ 

Всеукр. студ. наук.-техн. конф. (24–26 квітня 2018 р., м. Харків). Харків, 

2018. С. 47–49. 

2. Вовк К. М. Управління розвитком подієвого туризму в регіоні: дис. …д-ра 

філософії: 242 «Туризм» (24- Сфера обслуговування). Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця. Харків, 2020. 264 с. 

3. Гончаренко М. Ф., Голод А. П., Никига О. В., Євдощенко О. В.  

Інноваційні засади сталого розвитку етногастронамічного туризму в регіоні. 

Менеджер. Вісник ДонДУУ. 2020. No 4 (89). С. 40–47. 

4. Джаман В.О., Костащук І.І. Національна структура населення 

етноконтактних зон. Чернівці: ЧНУ, 2009. 288 с. 

5. Джаман Я.В. Поліетнічна культурна спадщина – основа розвитку 

етнотуризму в Чернівцях. Географія, картографія, географічна освіта: історія, 
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методологія, практика. Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 9-11 

жовтня 2014 р.). Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. C. 251-252. 

6. Дутчак О. Теоретико-методологічні проблеми українського етнотуризму: 

історіографія. www.pu.if.ua/depart/. /life/ Dutczak % 20O.doc. 

7. Закон України «Про туризм». Відомості Верховної Ради України. 1995.№ 

31. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр. 

8. Кирилюк Л.М. Нові (нетрадиційні) види туризму України. 

http:www.nbuv.gov.ua./portal/naturalNzvdpu_geogr/2008_17/novi%20vudu%20 

tyruzmy.pdf. 

9. Кляп М. П., Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму. Київ: Вища освіта 

XXI століття, 2011. 334 с 

10. Муравська С.В. Етнічний туризм: до проблеми визначення терміну. 

Розвиток етнотуризму : проблеми та перспективи: Зб. матер. Всеукр. наук.-практ. 

конф. Молодих учених (Львів, 2 - 3 берез-ня 2011 р.). Львів: ЛІЕТ, 2011. С. 70-74.  

11. Лизогуб В. А. Країнознавство : підручник. Харків : Право, 2019. 384 с. 

12. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Занько Ю.С., Ганич Н.М. Країно-знавство: 

теорія та практика : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 528 с.  

13. Нестерчук І. К. Гастрономічний фестиваль та його значення для 

брендингу території у контексті вірменської культури. Актуальні проблеми 

туризмології та туристичної практики. Збірник матеріалів науково- 

практичної конференції, присвяченої 25-річчю Інституту туризму Федерації 

профспілок України. Київ, 2019. С. 47–49. 

14. Рожнова В., Терес Н. Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: 

зарубіжний та український досвід. Етнічна історія народів Європи. Вип. 39. 2013. 

С. 35-44  

15. World Tourism Organization. Tourism and Culture Synergies. Madrid. 2018. 

URL:https://doi.org/10.18111/9789284418978  

16. Bellingham and Whatcom County, Washington. Cultural Heritage Tourism 

Strategic Plan: 2018–2022. URL: http://mrsc.org/getmedia/af81721d-a449-41d5-aedc-

f71523f6687e/b45w47tourismplan.pdf.aspx  

 

Додаткова література 

17. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: 

Зелена Буковина, 2003. – 312 с. 

18. Колесник О. Формування класифікаційних ознак туризму у системі 

економічних аспектів розвитку суспільства. http://www.nbuv.gov.ua / portal/ 

Soc_gum/Vzhdtu_econ/2009_1/36pdf. 

19. Пархоменко Т.С. Антропологія туризму. Філософія туризму: нав-чальний 

посібник. К.: Кондор, 2004. 268 с.  

20. Петрик Н.А., Чубрей О.С. Становлення та розвиток етнічного туризму 

(наприклад іміграційних процесів Лемківщини в середині ХХ століття). Науковий 

вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 672-673: Географія. 

Чернівці: ЧНУ, 2013. С. 151-155.  

21. Еко-ферма «Плай». URL: https://ecofarm-play.com/. 

http://www.pu.if.ua/depart/
https://doi.org/10.18111/9789284418978%2016
https://doi.org/10.18111/9789284418978%2016
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Навчальне видання 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Культурний та етнічний туризм» 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

освітньо-професійних програм «Журналістика», «Туризм», «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 
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