
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 «ІСТОРИЧНЕ ТУРИЗМОЗНАВСТВО» 

 ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ: 

Історія та археологія (Історичне туризмознавство) 

другого рівня вищої освіти (магістр) 

за спеціальністю 032 Історія та археологія 

денної та заочної форм навчання 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
на засіданні кафедри історії України  
Протокол № 8 від 25 березня 2021 
р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умань – 2021 



ВСТУП 

Випускна атестація студентів – це форма підсумкового контролю, що 

проводиться після завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем з 

метою визначення фактичної відповідності підготовки випускників 

нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам. 

Метою випускної атестації є перевірка рівня підготовки здобувачів 

вищої освіти, визначення якості засвоєння ними нормативних дисциплін. 

Програма випускного екзамену охоплює теми навчальних дисциплін, 

вивчення яких забезпечує формування відповідних компетентностей. 

У програму екзамену включено матеріал з таких навчальних дисциплін: 

«Цивілізаційна історія України», «Публічна історія», «Етнографічний 

туризм», «Інновації в музейництві», «Персоналії української історії», 

«Маєткова культура України», «Усна історія України». Відповідно до 

програми укладено перелік екзаменаційних питань. 

Вивчення зазначених дисциплін формує такі знання: 

- закономірностей та особливостей цивілізаційної ідентифікації 

України; 

- місця і ролі культури та духовності в історії України і світу як 

ключового компоненту цивілізаційного розуміння історичного 

процесу, унікальності української цивілізації, зумовленої 

перехрестям Сходу і Заходу; 

- витоків, зародження та найважливіших етапів пізнавальної 

діяльності українського народу в контексті цивілізаційного 

осмислення свого етногенезу, формування української нації, 

боротьби за незалежність; 

- особливостей осмислення минулого та прийомів популяризації 

історії у сфері мас-медіа; 

- особливостей роботи в освітніх та культурних проектах, музейних 

інституціях, ініціативах, що пов’язані із збереженням та 

управлінням культурною спадщиною; 



- традиційно-побутової культури населення українських земель; 

- основних принципів організації етнографічного туризму та 

тенденцій його розвитку; 

- методології та методів музеєзнавчих досліджень, технологій 

освітньої роботи музеїв та пам’яткоохоронних установ, системи 

організації екскурсійної діяльності; 

- історії та культурно-освітнього потенціалу маєткової культури 

України, особливостей функціонування маєтків як соціокультурних 

центрів українських земель; 

- ролі усної історії у формуванні основних засад національної 

свідомості; 

 

Здобувач вищої освіти повинен вміти: 

- системно мислити і систематично використовувати набуті знання у 

своїй дослідницькій та професійній діяльності; 

- висвітлювати цивілізаційні процеси та феномен цивілізації 

українського народу, його культури та духовності на тлі світової і 

східноєвропейської цивілізації; 

- підготувати і вести дискусію про минуле у публічному просторі 

України; 

- характеризувати етнічну різноманітність населення України, 

використовувати його потенціал для розвитку туристичної 

діяльності; 

- формувати перспективи розвитку етнографічного туризму, 

розробляти етнографічні екскурсійні маршрути; 

- адаптувати результати наукових досліджень під час створення нових 

та використання існуючих експозицій, виставок, туристичних 

маршрутів; 

- вирішувати завдання раціонального використання можливостей 

музейних та пам’яткоохоронних установ; 



- використовувати знання з маєткової культури України для 

створення туристичних продуктів;  

- характеризувати основні маєтки України як туристичні об’єкти; 

- послуговуватись методом усної історії для розширення поля 

історичного туризмознавства. 

 

Випускний екзамен зі спеціалізації «Історичне туризмознавство» 

складається в усній формі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 1 

Цивілізаційна історія України 

Зародження та становлення української цивілізації 

Цивілізаційна типологізація суспільства. Цивілізаційно-культурні 

відмінності соціальних груп. Перша протоцивілізація землеробів та скотарів. 

Держава русів. Українська козацька цивілізація. Кримський ханат. 

Цивілізаційний проект України 

Українська цивілізація в складі іноземних держав. Українська ідея в 

ХХ століття як цивілізаційний чинник. Цивілізаційний проект України. 

Стратегії втілення цивілізаційного проекту України. Цивілізаційний розвиток 

України: глобальні виклики та відповіді. 

Публічна історія 

 Публічна історія – новий напрям в сучасній гуманітаристиці 

Публічна історія – новий напрям в сучасній гуманітаристиці. Історія 

для дітей. Альтернативні практики коммеморації в міському просторі. 

Екскурсійна методика. Практика організації екскурсійних послуг. 

Голодомор, Голокост і Пораймос (Параімос): повернення витісненої пам’яті. 

Вшановування пам’яті про трагічні події минулого: мистецький світовий 

досвід.  

Практики публічної історії 

Як читати фотографію. Мультикультуралізм. Локальна історія. 

Популяризація історії. 

Етнографічний туризм 

 Розвиток етнографічного туризму : теоретичний та соціально-

економічний аспекти 

Етнографічний туризм: зміст, особливості та форми. Теоретико-

методологічні проблеми етнотуризму. Релігійно-пізнавальний туризм. 

Ностальгійний туризм. Пізнавальний туризм. Етноекзогенний туризм. Історія 

розвитку етнографічного туризму. «Етнокультурні ландшафти». Внутрішній 

етнографічний туризм. Зовнішній етнографічний туризм. Тенденції розвитку 



етнографічного туризму в світі. Перспективи розвитку етнотуризму. 

Сучасний розвиток українського етнотуризму. Туристичні ресурси України. 

Загальна характеристика туристичних ресурсів України. Історико-

географічні передумови формування ресурсів етнічного туризму. Поняття 

«туристичний регіон», «туристичний район». Водні ресурси. Лісові ресурси.  

Історико-культурні ресурси. Гомогенні ресурси. Соціально-економічні 

ресурси. Карпатський туристичний регіон. Структурні особливості. 

Проблеми розвитку. 

Культурно-освітній потенціал етнографічного туризму 

Туристична культура. Сільський туризм. Етнографічні фестивалі.  

Етнографічні тури. Етнографічні музеї. Релігійно-пізнавальний туризм: 

сучасний стан та перспективи розвитку. 

Інновації в музейництві 

Музеєзнавство як наука 

 Роль і значення музеїв. Музеєзнавство як наука.  Визначення музеїв. 

Історичний та сучасний досвід музейної справи. Особливості музеїв. 

Музеєзнавство та його специфіка. Класифікація музеїв. Фінансування музеїв. 

Типи і профілі музеїв. Основні профілі музеїв. Джерела фінансування музеїв. 

Комплектування, облік і зберігання музейних фондів. Наукове 

комплектування музеїв.  Облік музейних колекцій. Експозиційна діяльність. 

Інновації в музейних установах 

Маркетинг та рекламно-інформаційна діяльність музеїв. Екскурсійне 

обслуговування в музейних установах. Етапи підготовки екскурсії.  

Контрольний та індивідуальний тексти екскурсій.  Класифікація екскурсій та 

диференціація екскурсійного обслуговування. Засади співпраці із 

туристичними організаціями та колективними замовниками. Формування 

основних груп інформаційних ресурсів музеїв України.  Становлення і 

розвиток інформаційно-комунікаційного середовища у вітчизняних музейних 

установах.  Репрезентація музеїв у мережі Інтернет: вітчизняний досвід. 

Можливості використання соціальних мереж у музейній діяльності. 



Музейний сайт як історичне джерело та реалізація комунікаційної музейної 

стратегії у мережі Інтернет. Комунікація в музейних установах засобами веб-

ресурсів. Музейні Інтернет-виставки.  Структура та інформаційне 

наповнення музейних сайтів. 

Персоналії української історії 

Персонологія як наука. Роль особи в історії. Видатні постаті княжої 

доби в історії України. Персоналії козацької історії. Українські історики 

ХІХ – поч. ХХ ст. Визначні діячі української культури ХХ століття. 

Персоналії військових діячів України періоду Другої світової війни. 

Українська інтелігенція у революції 1917 - 1920 років. Видатні українці в 

галузі природничих наук. Видатні постаті України в галузі біології, медицини 

й ветеринарії. Персоналії української історії в галузі аграрних наук. Видатні 

українці в галузі техніки. Персоналії української культури. Видатні постаті в 

галузі суспільних наук. Видатні полководці історії України. Українські 

державники. Політична еліта ХХІ століття: президенти України. 

Маєткова культура України 

Теоретичні основи курсу. Маєткова культура України доби 

Середньовіччя та раннього Нового часу 

Основні поняття курсу «Маєткова культура України». Маєткова 

культура України доби Середньовіччя та раннього Нового часу. 

Маєткова культура України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. 

Маєткова культура Західної України. Маєткова культура Центральної 

України. Маєткова культура Південно-Східної України. Палацово-паркові 

ансамблі Криму. 

Усна історія України 

Теоретичні засади методу Усна історія 

Теоретичні засади методу усної історії. Значення терміну «усна 

історія» і зв'язок усної історії з іншими дисциплінами супутніми з 

історичною  наукою. Поділ здобутків дослідника усної історії на типи – а) 

Перший тип - усне свідчення, (яке відповідає усній традиції).  б) Другий тип 



– усні особисті спогади пов’язані з особистим життєвим досвідом 

інтерв’юера. Здобутки істориків, отримані в процесі дослідження усної 

історії.  

Вивчення усної історії в країнах Заходу 

Усна історія в сучасному науково-освітньому процесі. Усна історія та 

історична пам’ять. Історична пам'ять як основа формування національної 

свідомості. Колективна пам’ять та її особливості. Місця пам’яті. Національна 

пам'ять. Індивідуальна пам’ять та ії аутентичність. Політика пам’яті. 

Демократизм та анонімність усної історії та її відображення в пам'яті. 

Етнологічна домінанта дослідження усної історії. Дидактична роль 

історичної пам’яті. Усна історія як виразник соціальної пам'яті. Система 

соціальної пам’яті. Соціальна пам'ять та ЗМІ. Соціальна пам'ять і 

комунікація. Структура простору соціальної пам'яті: шаблони медіа та вплив 

на соціальну пам'ять. Медіатизація пам'яті. Характеристики медіапам'яті.  

Інтернет . 

«Створення нових» джерел.  Збирання первинного матеріалу. Роль 

інтерв’юєра. Основні методи відбору оповідачів. Методика усної історії: 

загальна характеристика. Усна історія як метод дослідження окремих 

сторінок історії України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2 

Питання 

для випускного екзамену зі спеціалізації 

«Історичне туризмознавство» 

 

1. Сутність поняття «цивілізація» 

2. Трипільська цивілізація: загальна характеристика 

3. Антична цивілізація на українських землях 

4. Українська козацька цивілізація 

5. Мусульманська цивілізація Криму. Період Кримського ханату 

6. Україна на зламі цивілізацій 

7. Україна як складова православної цивілізації 

8. Цивілізаційний вибір України 

9. «Публічна історія» - складова історичної науки 

10. Історична політика і публічна історія 

11. Публічно-історичний проект «Локальна історія» 

12. Публічно-історичний проект «Студії живої історії» 

13. Історичні квести як засіб популяризації історії 

14. Політика пам’яті в сучасній Україні 

15. Фотодокументи як історичне джерело 

16. Зміст, особливості та форми етнічного туризму 

17. Культурно-освітній потенціал етнічного туризму 

18. Матеріальна складова етнографічного туризму 

19. Духовна складова етнографічного туризму 

20. Типи етнокультурних ландшафтів 

21. Етнокультура як об’єкт етнографічного туризму 

22. Туристичні ресурси Азійсько-Тихоокеанського регіону 

23. Етнографічні музеї України 

24. Етнографічні фестивалі в Україні 

25. Екскурсійне обслуговування в музейних установах 



26. Класифікація екскурсій та диференціація екскурсійного 

обслуговування 

27. Становлення і розвиток інформаційно-комунікаційного середовища у 

вітчизняних музейних установах 

28. Репрезентація музеїв у мережі Інтернет: вітчизняний досвід 

29. Можливості використання соціальних мереж у музейній діяльності 

30. Музейний сайт як історичне джерело та реалізація комунікаційної 

музейної стратегії у мережі Інтернет 

31. Музейні Інтернет-виставки 

32. Структура та інформаційне наповнення музейних сайтів 

33. Маркетинг та рекламно-інформаційна діяльність музеїв 

34. Експозиційна діяльність 

35. Маєток князя Понятовського в Корсуні 

36. Національний дендрологічний парк «Софіївка» 

37. Маєток Браницьких «Олександрія» 

38. Палацово-парковий ансамбль у Лівадії 

39. Алупкинський маєток князя Воронцова 

40. Масандрівський палац 

41. Палацово-парковий ансамбль у Качанівці 

42. Палац Потоцьких у Тульчині 

43. Палацово-парковий ансамбль Рєпніних в Яготині 

44. Палацово-парковий ансамбль «Наталіївка» 

45. Церковно-культурні діячі ХVІ – ХVІІІ ст. 

46. Видатні постаті військової історії України княжої доби 

47. Видатні полководці України періоду Другої світової війни 

48. Історики України ХІХ століття 

49. Українські історики ХХ – поч. ХХІ ст. 

50. Визначні діячі української культури ХХ століття 

51. Політична еліта ХХІ століття: президенти України 

52. Українська інтелігенція у революції 1917 – 1920 років 



53. Персоналії українського мистецтва, театру, музикальної культури доби 

незалежності 

54. Персоналії козацької історії 

55. Усна історія України в сучасному науково-освітньому процесі 

56. Місця пам’яті та їхня роль в сучасному українському суспільстві 

57. Методика усної історії: загальна характеристика 

58. Усна історія як метод дослідження історії голодомору в Україні 

59. Релігійно-пізнавальний туризм: сучасний стан та перспективи розвитку 

60. Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: український досвід 

61. Проблеми та перспективи розвитку етнотуризму: зарубіжний досвід 

62. Політико-комунікаційні аспекти етнотуризму 

63. Етнографічна спадщина Північноєвропейського туристичного регіону: 

Ірландія, Швеція, Данія 

64. Етнотуризм Іспанії 

65. Етнотуризм Греції 

66. Етнографічні особливості і перспективи розвитку туризму у 

карпатському регіоні України 

67. Український туризм в Канаді  

68. Етнофестивалі Латинської Америки як засіб популяризації етнічної 

культури 

69. Історія розвитку етнографічного туризму  

70. Український етнічний ренесанс  

71. Історичний туризм: теоретико-концептуальне обґрунтування 

72. Історико-культурна спадщина як основа історичного туризму 

73. Міжнародний досвід з розвитку історичного туризму 

74. Пам’ятки археології як туристичні об’єкти  

75. Фортеці та замки як об’єкти історичного туризму 

76. Палаци і парки України в системі історичного туризму 

77. Військово-історичний туризм: головні об’єкти і маршрути військової 

історії 



78. Паломництво як історичне, культурне й соціальне явище 

79. Києво-Печерська Лавра як об’єкт релігійного туризму  

80. Християнська проща в сакральних місцях України 

81. Релігійний туризм та історико-культурна спадщина Слобожанщини 

82. Мандрівництво в Україні як прообраз туризму (ІХ-ХІХ ст.) 

83. Виникнення в Україні перших туристських організацій 

84. Рекреаційне освоєння Криму 

85. Кримсько-Кавказький гірський клуб (1890-1915 pp.) 

86. Зародження туристсько-екскурсійної справи на західноукраїнських 

землях 

87. Туристсько-екскурсійна справа і краєзнавчий рух у Радянській Україні 

в період «українізації» (1923-1933 pp.) 

88. Краєзнавчо-туристські товариства «Плай» і «Чорногора» на 

західноукраїнських землях 

89. Правові засади туристської діяльності в Україні  

90. Сучасний стан туристичної галузі в Україні 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСНОЇ ВІДПОВІДІ ПІД ЧАС 

ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМОЗНАВСТВА 

 

Відмінно (А) 

(90 – 100 балів) 

Студент логічно і глибоко розкрив сутність питання та послідовність 

подій, показав причино-наслідкові зв’язки, виділив проблемні аспекти та 

концептуальні особливості, аргументував свої висновки і власну оцінку 

ґрунтовним аналізом фактологічного та джерельного матеріалу. Студент 

всебічно володіє історіографічним та джерельним матеріалом. При 

викладі матеріалу чітко формулюються дефініції, правильно 

використовується фахова термінологія. 

Добре (В) 

(82 – 89 балів) 

Студент логічно і глибоко розкрив сутність питання та послідовність 

подій в контексті загальної тематики семінару, показав причино-

наслідкові зв’язки, окреслив проблемні аспекти та концептуальні 

особливості, аргументував свої висновки і власну оцінку ґрунтовним 

аналізом фактологічного та джерельного матеріалу. Студент  добре 

володіє історіографічним та джерельним матеріалом. При викладі 

матеріалу чітко формулюються дефініції та правильно використовується 

фахова термінологія. 

Добре (С) 

(74 – 81 балів) 

Студент логічно і достатньо повно розкрив сутність питання та 

послідовність подій, показав причино-наслідкові зв’язки, надав загальну 

характеристику проблемних аспектів та деяких концептуальних 

особливостей, аргументував свої висновки і власну оцінку аналізом 

фактологічного матеріалу. Студент  загалом володіє історіографічним та 

джерельним матеріалом. При викладі матеріалу студент оперує 

окремими дефініціями та фаховими термінами. 

Задовільно (D) 

(64 – 73 балів) 

Студент розкрив сутність питання у загальних рисах та виклав 

послідовність подій, показав окремі причино-наслідкові зв’язки, виклав 

загальновстановлені висновки. Студент володіє незначним 

історіографічним та джерельним матеріалом.  

Задовільно (E) 

(60 – 63 балів) 

Студент розкрив сутність питання у загальних рисах та виклав 

послідовність окремих подій, не розкрив причинно-наслідкові зв’язки і 

частково навів загальновстановлені висновки. Студент володіє 

незначним історіографічним та джерельним матеріалом. 

Незадовільно (FX) 

(35 – 59 балів) 

Студент не знає відповіді на запитання. 

Незадовільно (F) 

(1 – 34 балів) 

Студент не з’явився на екзамен. 
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