




ВСТУП 
      1. Мета дисципліни – формування системного уявлення студентів історичного 

факультету про історико-культурний туристичний потенціал країн Європи, формування 

системи теоретичних знань та прикладних вмінь і навичок щодо методологічного апарату з 

історії туризму для аналізу розвитку історичного туризму в Європі сьогодні та його 

перспектив. 

     2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

         1.Знати регіони і місця зосередження в країнах Європи унікальної культурної 

спадщини місцевого, загальнодержавного та світового рівня. 

2. Вміти орієнтуватись по мапі Європи щодо визначення території чи регіону, де 

зосереджено унікальну історико-культурну  спадщину. 

3.Володіти елементарними навичками історичного аналізу, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків окремих подій, класифікації об’єктів історичного туризму на 

археологічні, історичні, монументальні, ландшафтні та інші види об‘єктів історичного 

туризму. 

    3. Анотація навчальної дисципліни: при вивченні дисципліни «Історичний туризм в 

країнах Європи» основна увага зосереджується на визначенні рівня сформованості 

туристичного середовища в окремих країнах Європи та в окремих регіонах цих країн, 

порівнянні історико-культурного туристичного потенціалу окремих країн Європи, 

характеристиці культурних особливостей країни при аналізі ступеня розвитку архітектури, 

образотворчого мистецтва, освіти в різні історичні періоди. Докладно розглядаються 

унікальні природні території в країнах Європи, які мають історичну цінність, а також 

унікальні особливості найважливіших  об‘єктів матеріальної та духовної культури народів 

Європи, що ввійшли до списку Всесвітнього надбання людства ЮНЕСКО. 

    4. Завдання (навчальні цілі): вироблення вмінь та навичок студентів аналізувати 

історико-культурний туристичний потенціал країн Європи, багатий такими унікальними 

історичними територіями як стародавні міста, садибні і палацово-паркові ансамблі, 

комплекси культової архітектури, історичні будівлі, історико-культурні пам’ятки, а також 

навичок роботи з науковою літературою з туризмознавства та історії туризму. Дисципліна 

«Історичний туризм в країнах Європи» має значний світоглядний аспект, що передбачає 

вироблення в професійних істориків навичок самостійних оцінок і власних суджень щодо 

порівняння історико-культурного  туристичного потенціалу окремих країн Європи та 

можливість визначення особливостей його використання в туристичній діяльності 

відповідними органами та структурами. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати предметне поле сучасної 

історико-туристичної науки, 

особливості Європейського 

туристичного  регіону 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 1 

(тест) 

4% 

1.2 Знати специфіку та регіональні 

особливості організації історичного 

туризму в провідних  країнах Європи 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест) 

4% 

1.3 Знати характеристику історико-

культурного  туристичного потенціалу 

країн Західної, Центральної та Північної 

Європи 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 1 

(тест) 

7% 



1.4 Знати характеристику історико-

культурного туристичного потенціалу 

країн Південної, Центральної та  Східної 

Європи 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест) 

7% 

2.1 Вміти класифікувати види об‘єктів 

історичного туризму в Європейському  

туристичному регіоні 

семінар усне опитування 8% 

2.2 Вміти давати загальну та кількісну 

характеристику об‘єктів Європейського 

туристичного регіону, що ввійшли до 

спису Всесвітнього надбання людства 

ЮНЕСКО 

семінар  усне опитування 8% 

2.3 Вміти аналізувати законодавство та 

нормативні документи, що стосуються  

організації та розвитку історичного 

туризму в провідних країнах Європи 

семінар усне опитування 7% 

2.4 Вміти класифікувати та  

систематизувати етнотуристичні об‘єкти 

та етнокультурну спадщину як 

унікальну  складову історико-

культурного туристичного потенціалу 

країн Європи  

семінар усне опитування 7% 

2.5 Вміти характеризувати головні  

маршрути історичного туризму в 

країнах Європи з включенням до них 

найвідоміших палаців, замків, башт, 

пам‘ятників та музеїв. 

самостійна робота реферат 4% 

2.6 Вміти визначати місце окремих 

неєвропейських країн в структурі та 

туристичному потенціалі Європейського  

регіону та давати комплексну  

характеристику їх історико-туристичних 

маршрутів 

самостійна робота реферат 4% 

2.7 Вміти узагальнювати досвід  організації 

та розвитку історичного туризму в 

країнах Західної, Центральної та  

Північної Європи 

лекція, самостійна 

робота 

екзамен 20% 

2.8 Вміти  визначати регіональні 

особливості та узагальнювати досвід  

організації і розвитку історичного 

туризму в країнах Південної, 

Центральної та  Східної Європи 

лекція, самостійна 

робота 

екзамен 20% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 2.2 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7. 2.8. 

ПРН 03.  Розробляти й реалізовувати історичні 

та міждисциплінарні проекти з урахуванням 

сучасних методологічних підходів.  

+ + +    +  + + + + 

ПРН 06. Здійснювати експертизу пам’яток 

історії, археології та культури з метою їх 

охорони та можливого подальшого 

використання.  

  +  + +  +  +   

ПРН 10. Узагальнювати результати власних 

наукових досліджень з питань історичного 

туризмознавства і презентувати їх у доповідях, 

публікаціях державною та іноземною мовами із 

дотриманням принципів академічної 

доброчесності та професійної етики.  

    + +    + + + 

ПРН 14. Розробляти тематику та наукову 

концепцію історико-культурних туристичних 

проектів, управляти їх реалізацією.  

+ + + + + + + + + + + + 

  



 

7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.3 – 11 балів/6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2, 1.4 – 11 балів/6 балів. 

3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 2.5 – 4 бали/3 бали. 

4. Реферат з тем ЗМ2: РН 2.6 – 4 бали/3 бали. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1-2.2 – 16 балів/10 балів. 

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.3-2.4 – 14 балів/8 балів. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – екзамен; 

- максимальна кількість балів, які  може отримати  студент – 40 балів; 

- оцінюються  такі результати навчання  студента: вміти з‘ясовувати причини 

розгортання  етнічних конфліктів, викликаних невирішеністю мовного питання, вміти 

встановлювати причинно-наслідковий зв‘язок між позитивними  зрушеннями в національній  

політиці держави  та  вирішенням  проблем гармонізації етнонаціональних взаємин; 

- форма проведення екзамену – письмова, види  завдань – завдання, які потребують розгорнутих 

відповідей; 

- мінімальний  пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за  якої  екзамен  вважається  складеним – 

24 бали; 

 Необхідна  умова  допуску  до  екзамену:  студент не допускається до  екзамену, якщо під час  

семестру набрав  менше ніж  20 балів (критично-розрахунковий  мінімум).  Рекомендований  

мінімум допуску  до  екзамену – 36 балів. 

 

      7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за  виконання 

рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання тестових завдань), а 

також бали, отримані під час складання підсумкового контролю (екзамену), а саме: за 

виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У 

змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1-3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4-6. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання 

(екзамен). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 

 
Змістовий модуль 1 

Історико-культурний  туристичний 

потенціал країн Північної  

та  Західної   Європи 

Змістовий модуль 2 

Історико-культурний  

туристичний потенціал країн 

Південної, Центральної та 

Східної  Європи 

 

Екзамен 



31 заліковий бал (максимум) 29 залікових балів (максимум)  

40 

балів 

 

(макси-

мум) 

Самостійна 

робота 

(реферат) 

Семінари Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

(реферат) 

Семінари Модульний 

контроль 

4 

(максимум) 

16 

(максимум) 

11 

(максимум) 

4 

(максимум) 

14 

(максимум) 

11 

(максимум) 

 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 1  до 

4 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     1 бал; 

 логіка викладення       1 бал; 

 використання основної і додаткової літератури  1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового 

модулю, зокрема Реферат 1 і Реферат 2. Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   4 бали; 

 тема розкрита неповно       3 бали; 

 реферат суто компілятивного рівня     2 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1 бал. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1  і   Контрольна 

робота 2. Завдання з тестування містить 11 запитань, правильна відповідь на кожне з яких 

оцінюється в 1 бал. 

 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 

 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

4-6 

Відповідь має значні помилки, або відсутня 1-3 

 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання 

не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до 

екзамену – 36 балів. 

 



При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 19 17 24 60 

Максимум 31 29 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

 

 

Тематичний план лекцій і семінарських занять. 8. Структура навчальної дисципліни. 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Частина 1. Історико-культурний  туристичний потенціал країн Північної  

та  Західної   Європи 

1. 
Тема 1. Вступ. Предмет «Історичного  туризму  

в  країнах Європи». Особливості Європейського 

туристичного регіону 

2 1 4 

2. 

Тема 2. Історичний  туризм в  країнах Північної 

Європи 

Лекція 1. Історико-культурний туристичний 

потенціал країн Північної Європи: особливості 

та загальна характеристика. 

2 1 4 

3. 
Тема 2.  Лекція 2. Норвегія, Швеція та  

Фінляндія 
2 1 4 

4. 
Тема 2. Лекція 3. Велика Британія, Ірландія, 

Ісландія, Данія 
2 1 4 

5. 

Тема 3.  Історичний  туризм в  країнах Західної 

Європи 

 Лекція 4. Загальна  характеристика  та 

особливості історико-культурного туристичного 

потенціалу країн Західної Європи. 

2 1 4 

6. 
Тема 3.  Лекція 5. Німеччина, Бельгія, 

Нідерланди, Люксембург 
2 1 4 

7. 
Тема 3. Лекція 6. Австрія, Швейцарія, Франція, 

Монако, Ліхтенштейн 
1 1 6 

8. Реферат з тем ЗМ1 - - 6 

9. Контрольна робота з тем ЗМ1 - 1 - 

Частина 2. Історико-культурний  туристичний потенціал країн 

Південної, Центральної та Східної  Європи 

10. 
Тема 4. Історичний  туризм в  країнах Південної  

Європи 
2 1 4 



Лекція 7. Історико-культурний туристичний 

потенціал країн Південної Європи: особливості 

та загальна характеристика 

11. 
Тема 4.   Лекція 8.Греція, Італія, Албанія, 

Андорра, Кіпр, Іспанія, Португалія, Туреччина 
1 1 4 

12. 

Тема 4.  Лекція 9. Об‘єкти Всесвітньої 

культурної спадщини в Македонії, Сербії, 

Словенії, Чорногорії, Хорватії, Боснії та  

Герцеговині, Сан-Маріно, на Мальті 

1 1 4 

13. 

Тема 5.  Тема 4. Історичний  туризм в  країнах 

Центральної  Європи 

Лекція 10. Історико-культурний туристичний 

потенціал країн Центральної Європи: 

особливості та загальна характеристика 

2 1 4 

14. 
Тема 5.  Лекція 11.  Болгарія, Польща, Чехія, 

Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова 
2 1 4 

15. 

Тема 6.  Історичний  туризм в  країнах Східної  

Європи 

Лекція 12. Загальна  характеристика  та 

особливості історико-культурного 

туристичного потенціалу країн Східної Європи 

2 1 4 

16. 

Тема 6.  Лекція 13. Литва, Латвія, Естонія, 

Білорусія, Росія (європейська частина),  Грузія, 

Азербайджан та  Вірменія 

1 1 4 

17. Реферат з тем ЗМ2 - - 6 

18.  Контрольна робота з тем ЗМ2 - 1 - 

 ВСЬОГО 24 16 80 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій – 24 год. 

Семінари – 16 год. 

Самостійна робота – 80 год. 
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