




ВСТУП 

1. Мета дисципліни – поглиблення у студентів комплексу знань про культуру регіонів 

сучасної України, формування вмінь, які дозволять їм здійснювати наукові дослідження 

з історико-культурної регіоналістики, розробляти програми культурного розвитку 

регіонів та активізації історико-культурного туризму. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи розвитку 

державності України, ключові події історії України, основні здобутки світової та 

української культури, основні культурні явища, події та історико-культурні процеси, 

що відбувалися на території України, їх періодизацію та характеристики. 

Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо подій, процесів, феноменів та явищ 

історії та культури; аналізувати спеціалізовану наукову літературу та довідкові 

матеріали, присвячені історико-культурному розвитку регіонів України; виявляти 

чинники культурного розвитку регіонів на різних історичних етапах, регіональні риси 

та характеристики культурних процесів та явищ. 

Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, 

економічних, культурно-мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових 

культурологічних інформаційних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Українська регіоналістика» 

передбачає ознайомлення студентів із сучасним поділом території України відповідно 

до теорії регіоналістики. Під час вивчення курсу акцент робиться на розгляді 

культурних особливостей сучасних регіонів України, вивченні пам’яток культури та 

стану їх збереженості, державної політики щодо культурного розвитку регіонів, на 

аналізі  їх туристичної привабливості та перспектив розвитку історико-культурного 

туризму. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про культуру 

регіонів сучасної України. Ознайомлення із основами регіоналістики та організації 

історико-культурного туризму, вивчення нормативно-правової бази, практичних дій та 

проектів державних органів влади щодо культурного розвитку регіонів та збереження 

культурної спадщини, культурних пам’яток регіонів України, дозволить сформувати у 

студентів навички аналізу туристичної привабливості регіонів та перспектив розвитку 

історико-культурного туризму. 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ФК 5. Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до 

залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    



1

1.1 

Регіональний поділ сучасної 

України відповідно до теорії 

регіоналістики 

Лекції, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, іспит 

5 

1

1.2 

Державну політику часів 

незалежності України щодо 

культурного розвитку регіонів, 

сучасне законодавство України у 

сфері охорони культурної спадщини 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

1

1.3 

Пам’ятки культури, їх специфіку та 

стан збереженості 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

15 

1

1.4 

Основи організації історико-

культурного туризму 

Лекції, самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

письмова 

контрольна 

робота, іспит 

10 

 Вміти:    

2

2.1 

Аналізувати культурні особливості 

регіонів України, їх туристичну 

привабливість 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

25 

2

2.2 

Застосовувати теоретичні основи 

регіоналістики і туризмознавства 

при проектуванні розвитку 

історико-культурного туризму в 

регіонах України 

Лекції, самостійна 

робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

15 

  

Комунікація: 

   

3

3.1 

Презентувати результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

презентацій 

 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

10 

 Автономність та 

відповідальність: 

   

4

4.1 

Нести відповідальність за 

достовірність проведених 

досліджень щодо аналізу культурної 

привабливості регіонів України та 

перспектив розвитку історико-

культурного туризму 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження  

10 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

4
.1

 

ПРН 3. Аналізувати культурні права та свободи людини, форми 

та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної 

адаптації з врахуванням регіональної специфіки. 

 

+ + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.4), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); 

(комунікація 3.1); (автономність та відповідальність 4.1), що складає 60% загальної 

оцінки. 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.3, 

2.1, 3.1, 4.1 – 24 /40 балів. 

2. Самостійна робота (презентація самостійного дослідження «Аналіз  

туристичної привабливості одного з регіонів України та перспектив 

розвитку історико-культурного туризму»): РН1.4, 2.1, 2.2,3.1, 4.1 – 6 / 10 балів 

3. Контрольна робота: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 – 6 / 10 балів  

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом за 

результатами засвоєння матеріалу усієї навчальної дисципліни. Загальна семестрова 

оцінка складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді,  

доповнення та участь в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (аналіз  

туристичної привабливості одного з регіонів України та можливостей організації 

історико-культурного туризму), 3) контрольну роботу. 

Всі види поточної роботи в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі – 60 балів 

- в мінімальному вимірі – 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання 

на семінар у письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі: РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 – 24 / 40 балів. 

Іспит відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з яких 

оцінюється за шкалою до 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит. Студент не 

допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів. 



Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються 

до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). 

В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку 

«підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час 

семестру. Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та 

екзаменаційної роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 
 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, 

участь в дискусіях 

на семінарах 

До тем 4-8 впродовж 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді  

«6»х 4 = 24 «8» х 5 = 40 

Самостійна робота Підготовка та презентація 

практичної самостійної 

роботи: аналіз туристичної 

привабливості одного з 

регіонів України та 

перспектив розвитку 

історико-культурного 

туризму. 

«6» х 1 = 6 «10»х 1 = 10 

Контрольна робота До тем 1-8 «6» х 1 = 6 «10» х 1 = 10 

Загальна 

семестрова 

оцінка 

 

36 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота(не більше 8 балів за одне аудиторне заняття): 

Усна доповідь 

8-7 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 



завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

6-5 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 

Допускаються несуттєві неточності; 

4-2 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, не спирається на необхідну навчальну літературу. Має у відповіді суттєві 

неточності; 

1-0 бал – відсутність відповіді чи відповідь не відповідає завданню. 

 

Доповнення / участь в дискусіях 

3-2 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми; 

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

 

2. Самостійна робота (аналіз  туристичної привабливості одного з регіонів України та 

перспектив розвитку історико-культурного туризму) – письмова робота 

визначеного формату (надсилається в googleclassroom або на електронну 

пошту adamska@knu.ua), яка усно презентується та захищається на 

останньому семінарському занятті:  

10-9 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість 

здійсненного дослідження; 

8-6 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але не завжди вистачає аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність та достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві 

неточності; 

5-0 балів – в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених 

завдань. Робота містить суттєві помилки. 

 

3. Контрольна робота – може складатися з 2 теоретичних питань(по 5 балів 

кожне питання), 1 теоретичного питання (5 балів) і 10 тестових питань(по 

0,5 балів кожне), або 20 тестових питань(по 0,5 балів кожне). 

Критерії оцінювання теоретичного питання: 

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, спирається на обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

mailto:adamska.knu@gmail.com


зміст поставленого завдання, спирається на  обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності; 

3-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, не спирається на 

необхідну навчальну літературу, не демонструє самостійність у виконані завдань, 

робота містить суттєві неточності чи помилки. 

 

4. Критерії оцінювання відповіді на одне запитання з екзаменаційного білету: 

20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, спирається на обов’язкову та 

додаткову літературу, демонструє самостійність письмової роботи; 

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, спирається на обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності; 

10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну 

навчальну літературу, робота містить суттєві неточності; 

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 

його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, має суттєві 

помилки в роботі, не демонструє самостійність у виконані завдань. 

 

7.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно/ Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Українська регіоналістика 

1 

Тема 1.  Предмет та завдання навчальної 

дисципліни «Українська регіоналістика». Теорія 

регіоналістики та регіональний поділ сучасної 

України. 

1 - 2 

2 
Тема 2. Основи організації історико-культурного 

туризму. 

1 - 5 

3 

Тема 3. Державна політика щодо культурного 

розвитку регіонів після відновлення незалежності 

України: нормативно-правові засади, практичні дії 

та перспективи. 

2 - 7 

4 
Тема 4. Культурні особливості, пам’ятки культури 

та стан їх збереженості західних регіонів України 

2 2 7 

5 
Тема 5.Культурні особливості, пам’ятки культури 

та стан їх збереженості північних регіонів України 

2 2 7 

6 

Тема 6. Культурні особливості, пам’ятки культури 

та стан їх збереженості центральних регіонів 

України 

2 2 7 

7 
Тема 7. Культурні особливості, пам’ятки культури 

та стан їх збереженості східних регіонів України 

2 2 7 

8 
Тема 8. Культурні особливості, пам’ятки культури 

та стан їх збереженості південних регіонів України 

2 2 7 

9 

Практична самостійна робота: аналіз  
туристичної привабливості одного з регіонів 
України та перспектив розвитку історико-
культурного туризму. 
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 ВСЬОГО 14 12 64 

Загальний обсяг 90год., в тому числі: 

Лекцій – 14 год. 

Семінари – 12 год. 
Самостійна робота – 64год. 
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