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Анотація
ТУРИЗМОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ ТУРИЗМУ
Факультет міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу
Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 1 курс
Спеціальність 242 «Туризм»
Семестр: 1
завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства,
к.іст.н., доцент Парфіненко Анатолій Юрійович, 61022,
Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, ауд.
366; тел. (057) 706-06-46. електронна адреса кафедри:
turbiz@karazin.ua
Вивчення дисципліни спирається на попередні базові
знання з історії туризм, соціології, економіки туризму,
туроперейтингу, організації туристичних подорожей та ін.
Мета дисципліни.
Метою вивчення дисципліни «Туризмологія: теорія
туризму» є узагальнення накопичених знань в результаті
вивчення туризмознавчих дисциплін, створення цілісної
уяви про туризм як соціальний інститут, як певну форму
природно-суспільного буття та життєдіяльності людини, яка
подорожує.

Опис

Очікувані результати навчання.
За результатами навчання студенти мають знати:
 теорію туризму, понятійно-категоріальний апарат
дисципліни;
 історію формування туризмологічних знань, процес
інституціоналізації та дисциплінарного оформлення
туризмології,
 історію виникнення туризмологічного знання,
основні туризмологічні концепції;
 структуру та функції туризмологічного знання,
його суспільне призначення;
 основні міжнародні та національні туризмологічні
школи;
 принципи філософського тлумачення туризму як
явища, філософське підґрунтя подорожей та туризму;
 особливості становлення географії туризму,
туристичної економіки та педагогіки туризму;
 основні здобутки та понятійний апарат соціології
туризму;
 психологію та етику подорожей та туризму;
 етику та кроскультурні особливості туристичних
обмінів;
 особливості національних систем підготовки кадрів
для сфери туризму.

вміти:
 застосовувати набуті теоретичні знання для
вирішення конкретних практичних завдань;
 користуватися у своїй майбутній професії
понятійним апаратом туризмологічних термінів;
 використовувати й розуміти наукові підходи та
теорії розвитку туризму;
 визначати перспективні моделі туристичної
діяльності;
 застосовувати основні принципи теорії сталого
розвитку в туризмі, вміти визначати її індикатори;
 системно-науково, застосовуючи категоріальний
апарат туризмології, представляти емпіричний досвід
туристичної діяльності;
 здійснювати самостійні дослідження з основних
сегментів туристичної індустрії на основі новітніх
теоретико-методологічних досягнень туризмології та ін.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи .
Тема 1. Туризмологія як соціогуманітарна наука
Тема 2. Основні тенденції розвитку туризму в сучасному
світі
Тема 3. Осмислення феномену подорожей у
передтуризмологічній літературі
Тема 4. Становлення туризмологічної освіти та науки про
туризм
Тема 5. Туристична освіта та туризмознавчі дослідження в
СРСР
Тема 6. Українські туризмологічні школи
Тема 7. Сучасна західна туризмологія в особистостях
Тема 8. Понятійний апарат туризмології
Тема 9. Дисциплінарні кластери туризмології
Тема 10.Соціальні теорії туризму
Тема 11. Педагогіка туризму
Тема 12. Сфера туризму як туристична система
Тема 13. Економічна підсистема туризму
Тема 14. Концепція сталого розвитку в туризмі
Тема 15 Освіта та кар’єра в туризмі
Методи контролю результатів навчання
вхідний – у формі співбесіди,
поточний – у формі опитування й поточних контрольних
робіт, семестровий – у формі екзамену.
Мова викладання.
українська

