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1. Анотація 
Навчальна дисципліна «Краєзнавство, країнознавство та географія 

туризму» є введенням в проблематику краєзнавчої, країнознавчої освіти та 

наукового напряму географії туризму. Сьогодні в Україні настала вельми 

сприятлива ситуація для розвитку даних напрямів. Зростання потреби в 

знаннях з цих напрямів можливо спостерігати на різних рівнях, як на 

професійному, так і серед широких верств населення. Це пояснюється 

піднесенням рівня національної самосвідомості, зростанням інтересу як до 

загальної історії України в цілому, так і своєї малої Батьківщини – рідного 

краю, власного коріння, а також до історії інших країн і народів. Найкращим 

засобом отримання таких знань є здійснення туристських подорожей та 

екскурсій, оскільки саме туризм як галузь індустрії і спосіб життя базується 

на відвічній потребі людини у пізнанні навколишнього світу, природи, 

культури та її схильності до мандрів, першовідкриттів, пересування у 

просторі та часі. 

 

2. Інформація про викладача 

Загальна інформація 
Поступна Олена Вікторівна, доцент кафедри 

менеджменту, к.держ.упр, доцент. 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Лермонтовська, 28,  

Робочий номер телефону – 707-18-02.  

Е-mail postupna@nuczu.edu.ua 

Наукові інтереси* 

 

- історія становлення та розвитку туристичного 

краєзнавства в Україні; 

- сучасні тенденції розвитку вітчизняного і 

міжнародного туризму; 

- регіональні відмінності у розвитку туризму.  

Професійні здібності* 

- професійні знання і значний досвід теоретико-

методологічних питань управлінської діяльності; 

- значний досвід проведення навчальних занять у 

вищій школі із застосуванням творчих форм 

роботи  
* – заповнюється за бажанням НПП. 

 

3. Час та місце проведення занять з навчальної дисципліни 

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни «Краєзнавство, 

країнознавство та географія туризму» проводяться згідно із затвердженим 

розкладом. Електронний варіант розкладу розміщено на сайті Університету 

(http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру 

щопонеділка з 11.00 до 11.00 в аудиторії № 5 Навчально-науково-

виробничого центру НУЦЗУ. В разі додаткової потреби здобувача вищої 

освіти (далі – здобувач) в консультації час погоджується з викладачем. 

 

http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group
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4. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни 
Пререквізити: економіка підприємства.  

Постреквізити: культура безпеки. 

 

5. Характеристика навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та 

географія туризму» є ознайомлення здобувачів з методикою і особливостями 

комплексного дослідження туристичної індустрії країн та регіонів світу, 

даними про головні туристичні центри й регіони світу, організацією 

туристичного господарства, умовами та особливостями його розвитку у 

різних країнах світу та районах України.  

Основні завдання вивчення дисципліни:  

─ визначення об’єкту, предмету та головних завдань навчальної 

дисципліни; 

─ засвоєння понятійно-категоріального апарату дисципліни; 

─ формування уявлення про специфіку розвитку туризму в різних 

туристичних регіонах і країнах світу; 

─ ознайомлення з особливостями організації краєзнавчого туризму в 

регіонах України; 

─ висвітлення сучасних тенденцій розвитку туризму в основних 

регіонах світу; 

─ обґрунтування теоретико-методологічних засад географії туризму; 

─ виявлення особливостей методології та методики проведення 

географічних досліджень у сфері туризму; 

─ дослідження туристичного ресурсознавства та застосування 

регіонального підходу до географічної характеристики природних та 

культурно-історичних ресурсів туризму; 

─ аналіз комплексної географічної характеристики спеціалізованих 

видів туризму, що виступають інформаційною базою для формування 

програм перебування туристів, розробки спеціальних турів та умовою 

розвитку програмного туризму. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Краєзнавство, 

країнознавство та географія туризму» здобувач повинен отримати: 

знання: 

─ наукові засади навчальної дисципліни; 

─ природно-географічні основи туристичної діяльності; 

─ сучасні тенденції розвитку вітчизняного і міжнародного туризму; 

─ наукові концепції та моделі в географії туризму; 

─ методику географічних досліджень в туризмі; 

─ географічні особливості туристичних потоків і спеціальних видів 

туризму; 

─ туристично-рекреаційне районування світу; 

уміння:  

─ застосовувати у процесі дослідження країн та регіонів світу основи 
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туристичного країнознавства; 

─ користуватися картою та іншими картографічними матеріалами в 

цілях туризму; 

─ застосовувати набуті знання для розробки туристичних маршрутів 

та по компонентних і комплексних туристичних характеристик країн і 

регіонів світу; 

─ користуватися схемами туристично-рекреаційного районування 

світу;  

─ володіти методами географічних досліджень в туризмі; 

─ оперувати географічною інформацією стосовно визначення  

атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн 

і регіонів на предмет розвитку  спеціальних видів туризму; 

─ пояснювати основні географічні закономірності туристичних 

потоків; 

─ розрізняти різні види туристичних ресурсів та здійснювати їхнє 

оцінювання; 

─ визначати та пояснювати регіональні відмінності у розвитку 

туризму; 

─ використовувати географічну інформацію в практичній роботі 

щодо формування конкурентоспроможного туристичного продукту та 

підвищення якості туристичного обслуговування споживачів; 

комунікація:  

─ донесення ідей, проблем, власного досвіду та аргументації; 

─ збір, інтерпретація та застосування даних; 

автономія та відповідальність:  

─ лідерство та відповідальність в процесі дослідження туристичного 

ресурсознавства та застосування регіонального підходу до географічної 

характеристики туристських ресурсів; 

─ відповідальне ставлення до збереження екосистеми, історичних 

об’єктів та туристсько-рекреаційних територій. 

 

Повинні бути сформовані наступні компетентності:  

─ здатність визначати мотиви туристичної подорожі та споживчі 

характеристики туристичних послуг. 

 

Результати навчання: 

Основними результатами вивчення навчальної дисципліни 

«Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» є спроможність 

здобувача: 

─ знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні 

положення туристичного законодавства, національних і міжнародних 

стандартів з обслуговування туристів; 

─ здатність працювати в міжнародному контексті; 

─ знати історію становлення туризму в Україні та за кордоном, 



5 

 

сучасний стан туризму в світу, основні поняття географії туризму, фактори, 

що визначають потребу в туризмі, основні тенденції в географії міжнародних 

потоків, структуру туристських потоків, основні райони та центри туризму в 

різних регіонах світу;  

─ знати особливості політичної карти світу, глобальні тенденції 

розвитку туризму у світі, основні концепції країнознавчих досліджень, 

специфіку просторово-територіальної організації країн світу, туристські 

макрорегіони та регіони світу, географію основних напрямків розвитку 

туризму (ділового, релігійного, лікувально-оздоровчого, туризму з метою 

відпочинку та розваг);  

─ вміти збирати та аналізувати інформацію, працювати з фіксованою 

інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, 

виступів, статей, аналізувати існуючий рекреаційний потенціал країн, 

визначати перспективи його використання, використовувати дослідження 

світового ринку послуг з метою розробки турів, визначати потенційний 

попит споживачів рекреаційних послуг задля розробки проектів нових турів. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Денна форма навчання 

Рік підготовки 1-й 

Семестр 2-й 

Обсяг кредитів ЄКТС 5 

Загальна кількість годин 150 год. 

Лекції 22 год. 

Практичні, семінарські 38 год. 

Лабораторні 0 год. 

Самостійна робота 90 год. 

Вид підсумкового контролю Екзамен  

 

6. Календарно-тематичний план викладання дисципліни 

Тривалість академічної години в Університеті становить 40 хвилин. Дві 

академічні години утворюють пару академічних годин, що триває 80 хвилин 

без перерви. 

Т
и

ж
д

ен
ь
 

н
ав

ч
ан

н
я
  

Тема та її зміст 

Вид 

навчальних 

занять 

2 семестр (19 тижнів) 

Модульний контроль № 1 

1-2 

Тема 1. Краєзнавство як навчальна дисципліна та 

науковий напрям. 

1.1. Структура навальної дисципліни, її мета та 

завдання. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 8 год. 
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1.2. Визначення поняття «краєзнавство». 

1.3. Об’єкт, предмет, задачі та функції 

туристського краєзнавства. 

1.4. Джерела національного краєзнавства. 

1.5. Становлення краєзнавства як науки. 

1.5.1. Основні етапи розвитку краєзнавства в 

Україні. 

1.5.2. Характеристика основних етапів розвитку 

краєзнавства в Україні. 

1.5.3. Видатні постаті українського 

краєзнавства. 

1.5.4. Становлення краєзнавства як науки. 

3 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади 

краєзнавства. 

2.1. Методи в туристсько-краєзнавчій діяльності.  

2.2. Напрямки краєзнавчих досліджень. 

2.3. Рівні туристсько-краєзнавчих досліджень. 

2.4. Термінологічні дискусії та їх значення для 

визначення статусу краєзнавства. 

2.5. Навчальні краєзнавчі екскурсії. 

2.5.1. Сутність навчальних краєзнавчих 

екскурсій. 

2.5.2. Мета та завдання навчальних краєзнавчих 

екскурсій. 

2.5.3. Методи навчальних краєзнавчих 

екскурсій. 

2.6. Організація краєзнавчого спостереження і 

практичних робіт. 

2.6.1. Організація краєзнавчого спостереження. 

2.6.2. Основи проведення практичних робіт з 

краєзнавства. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 4 год. 

СР – 8 год. 

4-5 

Тема 3. Історичні аспекти туристичного 

краєзнавства. 

3.1. Історична періодизація туристського 

краєзнавства.  

3.2. Витоки краєзнавства. 

3.3. Зародження наукового краєзнавства. 

3.4. Становлення краєзнавства. 

3.5. Організація краєзнавства в Україні. 

3.6. Діяльність Української республіканської ради 

по туризму та екскурсіях щодо розвитку масового 

туристського руху в країні. 

3.6.1. Історія створення Української 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 4 год. 

СР – 8 год. 
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республіканської ради по туризму та екскурсіях. 

3.6.2. Мета, завдання, представники 

організації. 

3.6.3. Загальна характеристика діяльності 

Української республіканської ради по туризму та 

екскурсіях. 

3.6.4. Вклад Української республіканської ради 

по туризму та екскурсіях у розвиток масового 

туристського руху в країні. 

3.7. Утворення та діяльність Національної спілки 

краєзнавців України. 

3.7.1. Історія утворення краєзнавчих організацій 

в Україні. 

3.7.2. Керівні органи та члени Національної 

спілки краєзнавців України. 

3.7.3. Діяльність Національної спілки 

краєзнавців України, її внесок у розвиток науки. 

6 

Тема 4. Музеї як об'єкти краєзнавчо-туристичної 

діяльності. 
4.1. Музеї – державні та громадські установи, що 

займаються  краєзнавчо-освітньою діяльністю.  

4.2. Роль музеїв у розвитку суспільства. 

4.3. Класифікація музеїв України. 

4.4. Визначні музеї України. 

4.4.1. Визначні музеї України. 

4.4.2. Львів – місто-музей і місто музеїв. 

4.5. Заснування міста Харкова: теорії, символіка, 

будівництво фортеці. 

4.5.1. Теорії про дату заснування міста Харкова. 

4.5.2. Теорії про походження назви міста 

Харкова. 

4.5.3. Будівництво Харківської фортеці. 

4.5.4. Герб міста Харкова та повітових міст 

Харківської області. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 4 год. 

СР – 8 год. 

МК 

Модульний контроль № 2 

7 

Тема 5. Методологічні основи туристичного 

країнознавства. 
5.1. Основні етапи розвитку країнознавчих знань.  

5.2. Інституціоналізація країнознавства. 

5.3. Концепції і предмет країнознавчих досліджень. 

5.4. Історія становлення та розвиток туристичного 

країнознавства. 

5.5. Місце країнознавства у системі 

туризмознавчих дисциплін. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 8 год. 
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5.6. Функції країнознавчої дисципліни. 

5.7. Завдання країнознавства. 

5.8. Територія в країнознавстві. 

5.8.1. Територія країни, її склад, ресурси. 

5.8.2. Параметри території країни: розмір, 

кордони, конфігурація. 

5.8.3. Державні кордони, їхня характеристика. 

8-9 

Тема 6. Сучасні світові тенденції. 

6.1. Цивілізаційний підхід до вивчення країн 

сучасного світу. 

6.2. Глобалізація. Міжнародна інтеграція. 

6.3. Геоекономіка і геополітика.  

6.4. Регіоналізація: сучасні підходи до поділу світу 

та окремих країн на регіони.  

6.5. Регіони світу.  

6.6. Політична карта світу – основа країнознавчих 

знань. 

6.6.1. Політична карта світу: сутність поняття. 

6.6.2. Форми правління. 

6.6.3. Форми державного устрою. 

6.6.4. Типи політичних режимів. 

6.7. Расові, етнічні, мовні та релігійні відмінності 

людства. 

6.7.1. Расові та етнічні відмінності людства. 

6.7.2. Мовне розмаїття населення Землі. 

6.7.3. Релігійна строкатість світу. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 4 год. 

СР – 8 год. 

10-11 

Тема 7. Країни Європи. 

7.1. Загальна характеристика Європи. 

7.2. Регіони Європи. 

7.3. Значення Європейського Союзу у розвитку 

економіки Європи. 

7.4. Формування сучасної політичної карти країн 

Центрально-Східної Європи. 

7.4.1. Здобуття незалежності, розпаду або 

об’єднання країн Центрально-Східної Європи. 

7.4.2. Характеристика державного устрою країн 

Центрально-Східної Європи. 

7.4.3. Характеристика форм правління країн 

Центрально-Східної Європи. 

7.5. Країнознавча характеристика однієї з країн 

Центрально-Східної Європи. 

7.5.1. Загальні відомості про країну, суспільно-

географічне положення. 

7.5.2. Природні умови та ресурси країни. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 4 год. 

СР – 8 год. 
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7.5.3. Характеристика населення країни. 

7.5.4. Історія формування території. 

7.5.5. Загальна характеристика господарства 

(промисловість, сільське господарство, транспорт, 

сфера послуг). 

7.5.6. Зовнішньоекономічна діяльність країни. 

7.5.7. Внутрішні відмінності країни. 

12-13 

Тема 8. Короткий огляд країн з високим рівнем 

розвитку туризму. 
8.1. Характеристика Іспанії.  

8.2. Характеристика Ізраїлю. 

8.3. Характеристика Таїланду. 

8.4. Туристичний імідж території.  

8.4.1. Поняття «образ» – «імідж» – «бренд» 

території: ієрархія, сутність, відмінності. 

8.4.2. Властивості та специфіка застосування 

цих понять. 

8.4.3. Сутність культурно-образного підходу в 

країнознавстві та його роль у створенні туристично-

країнознавчих текстів. 

8.5. Методологічні основи створення туристичного 

іміджу країни. 

8.5.1. Туристичний імідж країни та її вплив на 

туристичну затребуваність країни. 

8.5.2. Функції туристичного іміджу країни. 

8.5.3. Основні методологічні принципи 

створення туристичного іміджу країни. 

8.5.4. Символічний капітал культури у 

створенні туристичного іміджу країни. 

8.5.5. Алгоритм створення туристичного іміджу 

країни. 

8.5.6. Механізми реалізації туристично-

іміджевої політики країни. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 4 год. 

СР – 8 год.  

МК 

Модульний контроль № 3 

14-15 

Тема 9. Туризм як соціальне явище. 
9.1. Туризм як результат пересування людей по 

різних туристських маршрутах.  

9.2. Історія виникнення і розвитку подорожей і 

туризму. 

9.3. Класифікація та види туризму. 

9.4. Туризм як сучасна галузь «невидимого 

експорту». 

9.5. Прямий і непрямий вплив розвитку на 

економіку регіону чи країни. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 2 год. 

СР – 8 год. 
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9.6. Географія туризму як наукова дисципліна. 

9.6.1. Методологічні основи географії туризму. 

Зміст науки «Географія туризму». Погляди науковців 

на об’єкт і предмет дослідження географії туризму. 

9.6.2. Завдання географії туризму. 

9.6.3. Вивчення туризму в соціології, психології, 

економіці, правознавстві та інших науках. Тематика 

досліджень туризму зазначеними науками. 

Співвідношення географії туризму і туризмології, 

географії туризму і рекреаційної географії (спільні 

риси та відмінності). 

9.6.4. Місце географії туризму в ієрархічній 

структурі географічних і суспільно-географічних 

наук за різними авторами. 

9.6.5. Функції географії туризму (теоретична, 

конструктивна, освітня, виховна, світоглядна, 

прогностична). 

9.6.6. Міждисциплінарність курсу. Зв’язки 

географії туризму з іншими науками – 

географічними і негеографічними. 

9.6.7. Історія виникнення і розвитку географії 

туризму в Україні. Вклад українських учених у 

розвиток географії туризму. 

16-17 

Тема 10. Туристські ринки і послуги в туризмі. 

10.1. Уявлення про туристичні ринки.  

10.2. Джерела збору інформації про стан зарубіжних 

і вітчизняних туристських ринків. 

10.3. Чинники, що визначають сегментацію 

міжнародного туристського ринку. 

10.4. Регіональні та національні туристичні ринки. 

10.5. Послуги на туристичному ринку. 

10.6. Індустрія туризму. 

10.6.1. Зміст і специфіка поняття «індустрія 

туризму». 

10.6.2. Структура індустрії туризму за різними 

авторами і підходами. 

10.6.3. Підсистеми, структури і компоненти 

індустрії дозвілля відносно споживчо-ресурсної 

орієнтації (за О. Любіцевою). 

10.6.4. Визначення поняття «туристичний 

ринок» (або «ринок туристичних послуг»). 

10.6.5. Особливості туристичного попиту та 

туристичної пропозиції. 

10.6.6. Чинники формування та види ринку 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 4 год. 

СР – 9 год. 
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туристичних послуг. 

10.6.7. Структура та типологія національних 

туристичних ринків. 

10.6.8. Тип національного туристичного ринку 

України. 

10.7. Туристсько-рекреаційна інфраструктура. 

10.7.1. Туристсько-рекреаційна інфраструктура: 

сутність поняття. 

10.7.2. Структура туристсько-рекреаційної 

інфраструктури за різними авторами і підходами. 

18-19 

Тема 11. Рекреаційне та туристичне районування. 
11.1. Процес рекреаційного та туристського 

районотворення та його характеристика.  

11.2. Районоутворюючі ознаки в туризмі та головні 

риси туристичних районів. 

11.3. Рекреаційна оцінка території та формування 

рекреаційних районів. 

11.4. Туристичне районування території України. 

11.5. Основні поняття, терміни та категорії науки 

«Географія туризму». 

11.5.1. Поняття «туризм» і «турист»: українське 

і міжнародне розуміння. 

11.5.2. Підходи до визначення туризму та їх 

географічна інтерпретація: статистичний 

функціональний, сутнісний (системний). 

11.6. Туризм як соціо-еколого-економічна система. 

11.6.1. Сутність соціо-еколого-економічної 

системи. 

11.6.2. Суб’єкти туризму. 

11.6.3. Сутність і співвідношення понять 

«вільний час», «дозвілля», «відпочинок», «розваги», 

«рекреація», «туризм». 

11.6.4. Сутність і співвідношення понять 

«туризм», «подорож», «екскурсія», «міграція». 

11.6.5. Функції туризму: медико-біологічна, 

соціально-культурна, економічна, виховна, 

комунікативна, екологічна. 

Лек. – 2 год. 

ПЗ – 4 год. 

СР – 9 год. 

МК 

Всього 150 годин 

Примітка: Лек. – лекція; ПЗ – практичне заняття; СР – самостійна 

робота; МК – модульний контроль.  
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8. Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

Оцінювання результатів навчання з дисципліни «Краєзнавство, 

країнознавство та географія туризму» здійснюється за накопичувальною 

бально-рейтинговою системою, основною метою якої є регулярна й 

комплексна оцінка результатів навчальної діяльності та сформованості 

компетентностей.  

Оцінювання компетентностей здобувачів здійснюється з 

використанням трьох шкал: 

перша – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна); 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ЄКТС; 

третя – накопичувальна шкала – 100-бальна.  

Для оцінки використовується поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях у формах усного 

опитування та письмових робіт. За навчальним планом до дисципліни 

«Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» входить написання 

трьох модульних контрольних робіт. Підсумкова форма контролю – екзамен. 

 

Порядок накопичування навчальних балів за 100-бальною шкалою 

Вид навчальної роботи Кількість 

Максимальний 

бал за вид 

навчальної 

роботи 

Загальна 

максимальна 

сума балів 

І. Поточний контроль 

Модуль 

1 

Лекції 4 0 0 

Практичні заняття* 7 19 19 

Модульний контроль* 1 5 5 

Разом за модуль 1 24 

Модуль 

2 

Лекції 4 0 0 

Практичні заняття* 7 19 19 
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Модульний контроль* 1 5 5 

Разом за модуль 2 24 

Модуль 

3 

Лекції 3 0 0 

Практичні заняття* 5 12 12 

Модульний контроль* 1 5 5 

Разом за модуль 3 17 

Разом за поточний контроль 65 

ІІ. Індивідуальна самостійна робота 15 

ІІІ. Підсумковий екзамен 20 

Разом за всі види навчальної роботи 100 

* – обов’язкові види навчального контролю. 

 
Підсумкова оцінка формується з урахуванням результатів: 

─ поточного контролю роботи здобувача впродовж семестру; 

─ модульного контролю; 

─ підсумкового контролю успішності (екзамен).  

 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 

оцінювання теоретичної підготовки здобувачів із зазначеної теми (у тому 

числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на практичних 

заняттях та набутих практичних навичок під час виконання практичних 

робіт. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному 

занятті (оцінюється в діапазоні від 0 до 4 балів): 

4 бали – здобувач у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. Розвиває власну думку, самостійно добирає приклади; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві 

неточності; 

2 бали – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його 

під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності та помилки;  

1 бал – частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки; 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 
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не розуміє зміст теоретичних питань та практичних завдань, не знає відповіді 

на поставлені питання або побіжно розкрив лише окремі положення. 

Викладачем оцінюється самостійність думок, логіка викладу та якість 

аргументації, повнота розкриття навчальних питань, культура мовлення і 

діалогу, використання навчальної, наукової та спеціальної літератури, вміння 

виділяти головне, узагальнювати, робити висновки. 

 

Модульний контроль проводиться з метою визначення стану 

успішності здобувачів за період навчання. Здійснюється шляхом проведення 

тестування або письмових контрольних робіт під час аудиторних занять. 

Тестування – метод оцінювання навчальних досягнень здобувачів, 

допомагає виявити наявність певних знань, умінь і навичок, засвоєних 

здобувачами під час аудиторних занять. Застосовуються тестові завдання 

закритої (з вибором однієї або кількох правильних відповідей) та відкритої 

(не мають запропонованих варіантів відповідей) форми. Тестування 

складається з окремих тестів. Тести охоплюють набір завдань, що 

відповідають структурі та змісту змістового модуля навчальної дисципліни.  

Контрольна робота – письмова робота, виконана студентом за 

відповідною темою. В роботі має бути розкритий зміст теоретичних питань, 

визначених викладачем. Тривалість виконання контрольної роботи – 1 

академічна година. Роботи виконуються у присутності викладача. Контрольні 

роботи перевіряються викладачем протягом тижня, після чого оголошуються 

оцінки. 

Критерії оцінювання знань здобувачів на модульному контролі 

(оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів): 

5 балів – здобувач у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає під час письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, розвиває власну думку, самостійно добирає приклади. Правильно 

вирішив усі тестові завдання; 

4 бали – здобувач достатньо володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань; 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності. Правильно вирішив половину тестових завдань; 

2 бали – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його 

під час письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності та 
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помилки. Правильно вирішив меншість тестових завдань;  

1 бал – частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання; 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє зміст теоретичних питань та практичних завдань, не знає відповіді 

на поставлені питання або побіжно розкрив лише окремі положення. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 

 

Індивідуальна самостійна робота є однією з форм роботи здобувача, 

яка передбачає створення умов для повної реалізації його творчих 

можливостей, застосування набутих знань на практиці. 

Здобувачу необхідно здійснити поглиблене вивчення теми з 

рекомендованих за програмою курсу, підготувати доповідь/завдання і 

захистити її/його на практичному занятті. Результати роботи можуть бути 

оформлені у вигляді есе, реферату та ін. 

Критерії оцінювання індивідуальної самостійної роботи здобувачів 

(оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів): 

5 балів – здобувач вільно володіє усім навчальним матеріалом, 

орієнтуються в темі та аргументовано висловлює свої думки, наводить 

приклади;  

4 бали – вільно володіє усім навчальним матеріалом, орієнтуються в 

темі; 

3 бали – частково володіє матеріалом та може окреслити лише деякі 

проблеми теми; 

1-2 бали – поверхово розкрив лише окремі положення при цьому 

допустив суттєві помилки; 

0 бали – не знає відповіді на поставлені питання; 

Викладачем оцінюється понятійний рівень здобувача, логічність та 

послідовність під час відповіді, самостійність мислення, впевненість у 

правоті своїх суджень, вміння виділяти головне, вміння встановлювати 

міждисциплінарні та внутрішньо предметні зв’язки, вміння робити висновки, 

показувати перспективу розвитку ідеї або проблемного питання, відсоток 

унікальності та запозичення текстового документу (плагіат), уміння публічно 

чи письмово представити звітний матеріал. 

Перелік рекомендованих завдань для індивідуальної самостійної 

роботи здобувачів: 

1. Об’єктно-предметна сфера та джерельна база краєзнавства. 

2. Краєзнавчі дисципліни в системі гуманітарних наук. 

3. Доля краєзнавства у ХХ столітті. 

4. Краєзнавча робота. Напрями вивчення свого краю. 

5. Методи та концепції країнознавчих досліджень. 

6. Національна держава і міжнародний туризм у вимірах глобалізації.  

7. Категорії туристичного країнознавства. 
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8. Країнознавча характеристика країн Америки. 

9. Місце і роль географії туризму у програмі підготовки спеціалістів 

з туризму. 

10. Структура та типологія національних туристичних ринків. Тип 

національного туристичного ринку України. 

11. Географія активних видів туризму. 

 

Підсумковий контроль успішності проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на завершальному етапі, проводиться в усній формі – 

екзамену. 

Кожна відповідь на екзамені складається з трьох теоретичних питань. 

Відповідь повинна містити: формулювання сутності основних понять, 

сутності, структури і функцій інфраструктури туризму, концептуальних засад 

становлення, розвитку, організації та функціонування загальної та 

спеціальної інфраструктури туризму, порівняння українських, європейських 

та світових практик із організації взаємодії туристичних підприємств із 

підприємствами, що надають послуги перевезення, розміщення та 

харчування в туризмі, а також формулювання висновків. Питання 

оцінюються за повнотою відповіді. 

Критерії оцінювання знань здобувачів на екзамені (оцінюється від 0 

до 20 балів): 

17–20 балів – здобувач у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань;  

13–16 бали – достатньо повно володіє навчальним матеріалом, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань. При викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки.  

9–12 балів – у цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст, але поверхово аналізує матеріал без глибокого всебічного 

аналізу, без обґрунтування та аргументації, при цьому допускає окремі 

суттєві неточності та помилки.  

5–8 балів – не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності.  

1–4 балів – частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі 

викласти зміст більшості теоретичних питань. Відповіді загальні, при цьому 

допускаються суттєві помилки.  

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань.   

Перелік теоретичних питань для підготовки до екзамену: 

1. Структура навальної дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та 

географія туризму», її мета та завдання.  

2. Визначення поняття «краєзнавство».  
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3. Об’єкт, предмет, задачі та функції туристського краєзнавства.  

4. Джерела національного краєзнавства. 

5. Основні етапи розвитку краєзнавства в Україні.  

6. Характеристика основних етапів розвитку краєзнавства в Україні.  

7. Видатні постаті українського краєзнавства. 

8. Становлення краєзнавства як науки. 

9. Методи в туристсько-краєзнавчій діяльності.  

10. Напрямки краєзнавчих досліджень.  

11. Рівні туристсько-краєзнавчих досліджень.  

12. Термінологічні дискусії та їх значення для визначення статусу 

краєзнавства.  

13. Навчальні краєзнавчі екскурсії.  

14. Організація краєзнавчого спостереження. 

15. Основи проведення практичних робіт з краєзнавства. 

16. Історична періодизація туристського краєзнавства.  

17. Витоки краєзнавства.  

18. Зародження наукового краєзнавства. 

19. Становлення краєзнавства.  

20. Організація краєзнавства в Україні.  

21. Діяльність Української республіканської ради по туризму та 

екскурсіях щодо розвитку масового туристського руху в Україні. 

22. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців. 

23. Музеї – державні та громадські установи, що займаються  

краєзнавчо-освітньою діяльністю.  

24. Роль музеїв у розвитку суспільства.  

25. Класифікація музеїв України. 

26. Визначні музеї України. 

27. Львів – місто-музей і місто музеїв. 

28. Теорії про дату заснування міста Харкова.  

29. Теорії про походження назви міста Харкова.  

30. Герб міста Харкова та повітових міст Харківської області. 

Будівництво Харківської фортеці. 

31. Основні етапи розвитку країнознавчих знань.  

32. Інституціоналізація країнознавства. 

33. Концепції і предмет країнознавчих досліджень. 

34. Історія становлення та розвиток туристичного країнознавства.  

35. Місце країнознавства у системі туризмознавчих дисциплін.  

36. Функції країнознавчої дисципліни.  

37. Завдання країнознавства. 

38. Територія країни, її склад, ресурси.  

39. Параметри території країни: розмір, кордони, конфігурація.  

40. Державні кордони, їхня характеристика. 

41. Цивілізаційний підхід до вивчення країн сучасного світу.  

42. Глобалізація. Міжнародна інтеграція.  
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43. Геоекономіка і геополітика.  

44. Регіоналізація: сучасні підходи до поділу світу та окремих країн на 

регіони.  

45. Регіони світу. 

46. Політична карта світу: форми правління, форми державного 

устрою, типи політичних режимів.  

47. Расові та етнічні відмінності людства. 

48. Мовне розмаїття населення Землі. 

49. Релігійна строкатість світу. 

50. Загальна характеристика Європи.  

51. Регіони Європи.  

52. Значення Європейського Союзу у розвитку економіки Європи.  

53. Формування сучасної політичної карти країн Центрально-Східної 

Європи.  

54. Країнознавча характеристика однієї з країн Центрально-Східної 

Європи. 

55. Характеристика країн з високим рівнем розвитку туризму. 

56. Поняття «образ» - «імідж» - «бренд» території: ієрархія, сутність, 

властивості та специфіка застосування.  

57. Методологічні основи створення туристичного іміджу країни. 

58. Туризм як результат пересування людей по різних туристських 

маршрутах.  

59. Історія виникнення і розвитку подорожей і туризму.  

60. Класифікація та види туризму.  

61. Туризм як сучасна галузь «невидимого експорту». 

62. Прямий і непрямий вплив розвитку на економіку регіону чи 

країни.  

63. Уявлення про туристичні ринки.  

64. Джерела збору інформації про стан зарубіжних і вітчизняних 

туристських ринків.  

65. Чинники, що визначають сегментацію міжнародного туристського 

ринку.  

66. Регіональні та національні туристичні ринки.  

67. Послуги на туристичному ринку. 

68. Зміст і специфіка поняття «індустрія туризму».  

69. Структура індустрії туризму за різними авторами і підходами.  

70. «Туристсько-рекреаційна інфраструктура»: визначення поняття. 

71. Визначення поняття «туристичний ринок» (або «ринок 

туристичних послуг»).  

72. Особливості туристичного попиту та туристичної пропозиції. 

73. Чинники формування та види ринку туристичних послуг. 

74. Структура та типологія національних туристичних ринків.  

75. Тип національного туристичного ринку України. 

76. Процес рекреаційного та туристського районотворення, його 
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характеристика.  

77. Районоутворюючі ознаки в туризмі та головні риси туристичних 

районів.  

78. Рекреаційна оцінка території та формування рекреаційних районів. 

79. Туристичне районування території України. 

80. Поняття «туризм» і «турист»: українське і міжнародне розуміння.  

81. Підходи до визначення туризму та їх географічна інтерпретація: 

статистичний функціональний, сутнісний (системний).  

82. Туризм як соціо-еколого-економічна система.  

83. Суб’єкти туризму.  

84. Сутність і співвідношення понять «вільний час», «дозвілля», 

«відпочинок», «розваги», «рекреація», «туризм».  

85. Сутність і співвідношення понять «туризм», «подорож», 

«екскурсія», «міграція».  

86. Функції туризму: медико-біологічна, соціально-культурна, 

економічна, виховна, комунікативна, екологічна.  

87. Зміст та завдання науки «Географія туризму». Погляди науковців 

на об’єкт і предмет дослідження географії туризму.  

88. Вивчення туризму в соціології, психології, економіці, 

правознавстві та інших науках. Тематика досліджень туризму зазначеними 

науками.  

89. Співвідношення географії туризму і туризмології, географії 

туризму і рекреаційної географії (спільні риси та відмінності).  

90. Місце географії туризму в ієрархічній структурі географічних і 

суспільно-географічних наук за різними авторами.  

91. Функції географії туризму (теоретична, конструктивна, освітня, 

виховна, світоглядна, прогностична).  

92. Зв’язки географії туризму з іншими науками – географічними і 

негеографічними.  

93. Історія виникнення і розвитку географії туризму в Україні. Вклад 

українських учених у розвиток географії туризму. 
 

Отримані здобувачем бали за накопичувальною 100-бальною шкалою 

оцінювання знань переводяться у національну шкалу та в рейтингову шкалу 

ЄКТС згідно з таблицею. 

 

Таблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами з 

навчальної дисципліни 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   
зараховано 

80–89 В добре 
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65–79 С 

55–64 D 
задовільно  

50–54 Е  

35–49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

9. Політика викладання навчальної дисципліни 
1. Активна участь в обговоренні навчальних питань, попередня 

підготовка до практичних занять за рекомендованою літературою, якісне і 

своєчасне виконання завдань. 

2. Сумлінне виконання розкладу занять з навчальної дисципліни 

(здобувачі, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються).  

3. З навчальною метою під час заняття мобільними пристроями 

дозволяється користуватися тільки з дозволу викладача. 

4. Здобувач має право дізнатися про свою кількість накопичених 

балів у викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів.  

5. При виконанні індивідуальної самостійної роботи до захисту 

допускаються реферати, які містять не менше 60 % оригінального тексту при 

перевірці на плагіат, есе – 70 %. 

 

Розробник: 

доцент кафедри менеджменту                              Олена ПОСТУПНА 


