
Назва дисципліни  «Історія туризму» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Посохов І.С. (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: «Основи наукових 

досліджень», «Вступ до туризмознавства» 

Опис 

Мета дисципліни.  
формування у студентів системи теоретико-практичних 

знань з історії туризму. Зокрема, засвоєння логіки 

історичного розвитку туризму та його історичних форм, 

вивчення досвіду організації і ефективності 

функціонування сфери туризму в Україні. 

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) ознайомляться з особливостями 

світогосподарських зв’язків; вивчать основні віхи 

географічного пізнання світу; організаційні форми 

гостинності на різних етапах історичного розвитку людства; 

історію розвитку транспортних засобів пересування; 

причини та напрямки мандрівництва у часи античності, 

середньовіччя та новий час; особливості розвитку туризму в 

СРСР та радянській Україні; становлення туризму в 

незалежній Україні; набудуть навичок збирання та аналізу 

інформації; навчаться працювати з фіксованою 

інформацією, з довідковою літературою, складати тексти 

доповідей, виступів, статей; аналізувати основні 

передумови та тенденції туристського засвоєння територій; 

визначати та аналізувати основні фактори, що сприяли 

становленню та розвитку туризму; досліджувати зміни у 

соціальному складі подорожуючих та організаційних 

формах туризму; з’ясовувати принцові засади організації 

туризму та визначати їхню ефективність. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 48 

годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські (практичні) заняття).    

 Тема № 1. Вступ до курсу «Історія туризму» 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.)  

 Тема № 2. Рекреація як соціокультурний феномен: 

ретроспективний аналіз (від давнини до першої половини 

ХІХ століття) (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.).  

 Тема № 3. Мандрівництво та гостинність в Україні 



(ІХ – початок ХІХ століть) (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 4. Зародження організованого туризму на 

території України (середина ХІХ – початок ХХ століть) 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 5. Розвиток туризму в Україні у 20 – 40-х 

роках ХХ століття (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 6. Основні напрямки розвитку туризму в 

Україні у повоєнний період (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 Тема № 7. Особливості розвитку туризму у 70 – 80-

ті роки ХХ століття. (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

       Тема № 8. Проблеми та перспективи розвитку 

туристсько-рекреаційної сфери України за роки 

незалежності (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

   

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання індивідуальної 

семестрової роботи. Підсумковий контроль – у формі 

іспиту. 

  Мова викладання: українська. 

 


