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Опис навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є вивчення основних видів промислового туризму, як
сталкерство, пост паломництво, інфільтрація, дигерство, руфінг, урбанізм, сурвівалізм
тощо та практика організації промислового туризму в різних регіонах України.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з туризмознавства, географії, рекреаційних комплексів світу
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
• знати і розуміти основні форми і види туризму, їх • здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04);
поділ (ПР03).
• прагнення до збереження навколишнього середовища (К05);
• виявляти проблемні ситуації і пропонувати • навички міжособистісної взаємодії (K12);
шляхи їх розв’язання (ПР20);
• здатність працювати в команді та автономно (К14)
• професійно виконувати завдання в невизначених
та екстремальних ситуаціях (ПР22)

Назва теми
Тема 1. Зміст, особливості
та види індустріального
туризму.
Тема 2. Психогеографія в
туризмі.
Тема 3. Світовий досвід
індустріального туризму.
Тема 4. Індустріальна
археологія.

Тема 5. Урбанізм,
сталкінг, руфінг,
дигерство.
Тема 6. Туризм
індустріальної спадщини.
Тема 7. Розвиток
індустріального туризму в
Україні.
Тема 8. Перспективи
розвитку індустріального
туризму в Полтавській
області.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Методологічні основи туристичного країнознавства
Відвідування занять; захист домашнього Графічно
зобразити
структуру
завдання; обговорення матеріалу занять; індустріального туризму. Зробити письмові
виконання навчальних завдань; завдання висновки..
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього Письмово
охарактеризувати
роль
завдання; обговорення матеріалу занять; психогеографії в індустріальному туризмі.
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати доповідь на тему: «Досвід
завдання; обговорення матеріалу занять; індустріального туризму в одній з країн
виконання навчальних завдань; завдання світу».
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
інформацію
на
тему:
завдання; обговорення матеріалу занять; «Індустріальна археологія в одній з країн
виконання навчальних завдань; завдання світу».
самостійної роботи; тестування;
поточна модульна робота
Модуль 2. Туристичне регіонознавство
Відвідування занять; захист домашнього Проаналізувати
особливості
розвитку
завдання; обговорення матеріалу занять; сталкінгу, руфінгу, дигерства в одній з країн
виконання навчальних завдань; завдання світу
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього За
даними
інформаційних
джерел
завдання; обговорення матеріалу занять; охарактеризувати індустріальну спадщину у
виконання навчальних завдань; завдання світі та Україні.
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати
презентацію
«Розвиток
завдання; обговорення матеріалу занять; індустріального туризму в одній з областей
виконання навчальних завдань; завдання України».
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентацію «Перспективи
завдання; обговорення матеріалу занять; розвитку
індустріального
туризму
в
виконання навчальних завдань; завдання Полтавській області».
самостійної роботи; тестування; поточна
модульна робота

Інформаційні джерела
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: при порушенні студентами термінів виконання отриманих
завдань без поважних причин, кожне запропоноване завдання, що виконане пізніше, оцінюється нижчими оцінками
(балами). Якщо існують поважні причини, то отримується дозвіл провідного викладача на перескладання певних
видів робіт (модуля (модулів), тестів та ін.).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); під час
виконання поточних модульних робіт в аудиторії та тестування забороняється використання будь-яких електронних
пристроїв. Їх використання дозволяється лише на конкретні он-лайн завдання чи тестування, підготовку практичних
завдань в процесі заняття, пошуку актуальної статистичної інформації чи відео.
Політика щодо відвідування: присутність студента на заняттях є обов’язковою. За погодженням із провідним
викладачем та при наявності об’єктивних причин (наприклад, хвороба, робота, стажування) навчання може
відбуватись за індивідуальним графіком чи он-лайн формі з використанням платформи дистанційного навчання
(Moodle).
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita.
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів);
обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання
50
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

