
Назва дисципліни  «Туристичне країнознавство» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 3 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.екон.наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Гапоненко Г.І. (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 

707-53-06. електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Туристичне краєзнавство», 

«Історія туризму», «Географія туризму», «Географія 

світового господарства» 

Опис 

Мета дисципліни – формування у студентів знань з теорії 

та методики країнознавчого аналізу для сфери туризму, 

туристичної специфіки окремих регіонів, країн та 

туристичних центрів. 

Очікувані результати навчання.  

Результатом вивчення дисципліни «Туристичне 

країнознавство» стають компетенції майбутніх фахівців 

щодо складання, професійного використання в роботі та 

презентації комплексної туристичної характеристики 

країни чи регіону на основі дослідження, вивчення та опису 

тих особливостей географічного, природного, політичного, 

економічного, соціального, культурного середовища та ін., 

які з одного боку роблять ту чи іншу країну привабливими 

туристськими дестинаціями, а з другого боку дозволяють 

підвищити якість обслуговування іноземних туристів в 

Україні. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 10 (десять) тем, які вивчаються протягом 64 

годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 32 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

Тема 1. Національна держава і міжнародний туризм у 

вимірах глобалізації (Лекції – 2 год., Семінарські – 2 год.) 

Тема 2. Туристичне країнознавство як навчальна та 

наукова дисципліна (Лекції – 2 год., Семінарські – 2 год.) 

Тема 3. Політична карта світу – основа країнознавчих 

знань (Лекції – 2 год., Семінарські – 2 год.) 

Тема 4. Просторово-територіальна організація країн світу 

(Лекції – 2 год., Семінарські – 2 год.) 

Тема 5. Туристичний образ та імідж країни (Лекції – 2 

год., Семінарські – 2 год.) 

Тема 6. Туристичні ресурси країн Європейського 

макрорегіону (Лекції – 5 год., Семінарські – 5 год.) 

Тема 7. Туристичні ресурси країн Азіатсько-

Тихоокеанського макрорегіону (Лекції – 4 год., Семінарські 

– 4 год.) 

Тема 8. Туристичні ресурси країн Американського 



макрорегіону (Лекції – 4 год., Семінарські – 4 год.) 

Тема 9. Туристичні ресурси країн Африканського 

макрорегіону (Лекції – 5 год., Семінарські – 5 год.) 

Тема 10. Туристичні ресурси країн Близькосхідного 

макрорегіону (Лекції – 4 год., Семінарські – 4 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться у 

наступних формах: 

- оцінювання роботи студентів під час практичних занять; 

- оцінка за індивідуальну роботу студентів; 

- проведення проміжного контролю; 

- проведення підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль здійснюється у форму екзамену. До 

екзамену допускаються студенти, які мають достатню 

кількість балів з поточного контролю та написання і 

захисту контрольної роботи. 

Мова викладання. українська 

 


