
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Географія туризму» 
 

Спеціальність 242 Туризм 

Освітня програма Туризм 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 2 курс, 3 та 4 семестри 

Кількість кредитів ЄКТС 9 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 48 год. 

Практичні (семінарські) – 60 год. 

Самостійна робота – 162 год. 

Форма підсумкового контролю Залік у 3 сем., іспит у 4 сем. 

Кафедра Кафедра туризму, ауд. 316 першого корпусу, телефон: 

(057) 758-77-26, (дод. 4-51), сайт кафедри: 

http://tourism.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Зима Олександр Григорович, кандидат економічних наук, 

доцент; 

Брусільцева Ганна Миколаївна, кандидат економічних 

наук, доцент; 

Ястремська Олеся Олександрівна, кандидат економічних 

наук, доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Зима Олександр Григорович: oleksandr.zima@hneu.net; 

Брусільцева Ганна Миколаївна: 

anna.brusiltseva@hneu.net;  

Ястремська Олеся Олександрівна: 

iastremska.o@gmail.com  

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі туризму, очні, відповідно до графіка 

консультацій, індивідуальні, чат в ПНС 

Мета навчальної дисципліни: отримання майбутніми фахівцями сфери туризму 

професійних знань з теорії і методології географічних досліджень та туристичного 

ресурсознавства, формування базового світогляду щодо територіальної організації та умов 

розвитку спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах світу. 

Передумови для навчання 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ туризму та його 

організації, географії, що є достатнім для сприйняття категоріального апарату географії 

туризму, розуміння інструментарію та методології географічних досліджень. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні основи географії туризму 

Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна  

Тема 2. Методологія та методика географічних досліджень  в туризмі  

Тема 3. Географія туристських потоків, доходів та витрат  

Тема 4. Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів  

Тема 5. Природні туристичні ресурси  

Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму 

Змістовий модуль 2. Географія спеціальних видів туризму 

Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму  

Тема 8. Географія активних видів туризму  
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Тема 9. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму  

Тема 10. Географія ділового туризму  

Тема 11. Географія релігійного туризму та паломництва  

Тема 12. Географія міського, сільського та екологічного туризму 

Змістовий модуль 3. Методологічні основи туристичного країнознавства 

Тема 13. Країнознавство у сфері туризму 

Тема 14. Складові туристичної характеристики країни: природно-географічна 

характеристика країн; політична, економічна та історична характеристика країни; 

соціальна характеристика країни; культура та мистецтво як туристична складова 

характеристики країни 

Тема 15. Спеціальна туристична характеристика країни  

Тема 16. Туристичне регіонознавство 

Змістовий модуль 4. Характеристика туристичних регіонів світу 

Тема 17. Країнознавча характеристика країн Європейського туристичного макрорегіону  

Тема 18. Країнознавча характеристика країн Близькосхідного туристичного макрорегіону  

Тема 19. Країнознавча характеристика країн Американського туристичного макрорегіону  

Тема 20. Країнознавча характеристика країн Африканського туристичного макрорегіону  

Тема 21. Країнознавча характеристика країн Південно-Азійського та Азійсько-

Тихоокеанського туристичних макрорегіонів 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійний проектор 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=3051  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять, оцінюється 

сумою набраних балів. 

У третьому семестрі максимально можлива кількість балів за поточний та підсумковий 

контроль упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів – 60.  

У четвертому семестрі максимально можлива кількість балів за поточний контроль 

упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально можлива кількість 

балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення 

академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/enrol/index.php?id=3051). 
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