
Назва дисципліни «Туристичне краєзнавство» 

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 знань про основні види туризму і 

розвиток туристичної галузі в України; уміння складати 

документацію, кошториси, плани і маршрути самодіяльних 

туристичних подорожей і екскурсій, засвоєння прийомів роботи з 

туристичними колективами.       

 

Очікувані результати навчання 
у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набудуть 

компетентностей: складати необхідну документацію, кошториси, 

плани, маршрути туристичних подорожей; добре орієнтуватися в 

територіальній організації основних видів туризму України; 

аналізувати розвиток рекреаційно-туристської індустрії в Україні 

на сучасному етапі і окремих її галузей.     

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 12 (дванадцять) тем, які вивчаються протягом 60 

годин аудиторних занять (30 год. – лекції, 30 год. – семінарські та 

практичні заняття).    

 Тема № 1. Роль туризму як соціально-економічного явища 

(Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.)  



 Тема № 2. Туристичне краєзнавство України: об'єкт, 

предмет, основні завдання та теоретико-методологічні засади 

(Лекцій – 3 год. Сем. – 2 год.).  

 Тема № 3. Фактори розвитку туризму в Україні і їх вплив 

на розвиток туризму (Лекцій – 3 год. Сем. – 2 год.) 

 Тема № 4. Історія становлення й розвитку краєзнавства в 

Україні (Лекцій – 3 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 5. Процес заселення Слобідської України (Лекцій – 2 

год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 6. Музеї як об’єкти краєзнавчо-туристичної 

діяльності  (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 7. Малі історичні міста України як маркери 

туристичної привабливості регіону (Лекцій – 2 год. Сем. – 3 год.) 

Тема № 8. Інноваційні можливості історико-культурного 

туризму на Харківщині (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 9. Столичне минуле м. Харкова як складова його 

туристичного іміджу (Лекцій – 3 год. Сем. – 3 год.) 

Тема № 10. Роль об’єктів релігійного туризму для 

туристичної привабливості Харкова (Лекцій – 3 год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 11. Використання в легенд у туризмі (Лекцій – 3 год. 

Сем. – 4 год.) 

Тема № 12. Туристична картографія як основний 

методологічний засіб туристичного краєзнавства (Лекцій – 2 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. 

 

 


