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1. Анотація курсу. Вивчення цієї дисципліни надає можливості майбутнім фахівцям галузі «106 Географія»
закріпити набуті знання за фахом та інтегрувати їх у сферу комплексних туристичних країнознавчих досліджень,
отримати нові професійні знання щодо специфічних рис, проблем та перспектив розвитку окремих країн та великих
макрорегіонів світу, набути навичок складання якісної характеристику окремих країн у векторі їх туристичної атракції,
формування «іміджу» та «бренду» країн тощо.
2. Мета та завдання курсу.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Туристичне країнознавство» полягає в ознайомлені студентів-географів з
теоретико-методичними основами туристичного країнознавства, формування професійного світогляду щодо
територіальної організації та специфіки розвитку різнорідних видів туризму як в окремих країнах так й великих
макрорегіонах світу.
Завдання курсу:
 ознайомити студентів з теоретико-методичними засадами туристичного країнознавства, а також місцем навчальної
дисципліни в системі географічних наук;
 з’ясування методики проведення країнознавчого дослідження в галузі туризму;
 визначення структури та методики туристичного вивчення країни;
 формування у здобувачів вищої освіти навичок визначення специфічних рис, проблем та перспектив розвитку
окремих країн та великих макрорегіонів світу;
 формування вмінь складання туристично-країнознавчу характеристику окремих країн, формування «іміджу» та
«бренду».

3. Обсяг курсу на поточний навчальний рік
Кількість кредитів/годин
Лекції (год.)
4/ 120
24

Практичні заняття (год.)
22

Самостійна робота (год.)
74

4. Ознаки курсу
Рік викладання Семестр
Спеціальність
Курс (рік навчання)
Обов’язкова/вибіркова компонента
2020/2021
1,2
106 Географія
4
Вибіркова
5. Технічне й програмне забезпечення (обладнання)
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для:
комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи.
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої
діяльності: Програмне забезпечення MS Windows XP; Internet Explorer; Win RAR; Adobe Reader 9.
6. Політика курсу
 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики та обговорень.
 Відвідування та участь у практичних заняттях є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються
бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в
дистанційному режимі за попереднім погодженням та презентувати виконані завдання під час консультації
викладача.
 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не
ввійшли до теоретичного курсу, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою
літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.
 Дотримуватися Кодексу академічної доброчесності здобувача вищої освіти Херсонського державного
університету.
7.Схема курсу
Тиждень, дата,
години
(вказується
відповідно до
розкладу
навчальних

Тема, план

Форма навчального
заняття,
кількість годин
(аудиторної та
самостійної
роботи)

Список
рекомендовани
х джерел (за
нумерацією
розділу 10)

Завдання

Максимальна
кількість
балів

занять)
Тиждень 6,7
дата,
4 академічні
години

Тиждень 7
дата,
2 академічні
години
Тиждень 8,9
дата,
4 академічні
години

Тиждень 9,11
дата,
4 академічні
години
Тиждень 10,13
дата,
4 академічні
години
Тиждень 12,15
дата,
4 академічні
години
Тиждень 14,15

Семестр 1. Змістовий модуль 1. Вступ. Теоретико-методичні засади туристичного країнознавства
Тема 1. Вступ. Функції, Лекція 2 год,
1-11, 12, 13,
Опрацювання лекції, виконання
зміст
і
завдання Практична робота 2
17,19
завдань з теми відповідно до
країнознавства. Категорії год, самостійна
методичних рекомендацій для
туристичного
робота – 5 год
практичних і семінарських завдань з
країнознавства (політична,
курсу
етнічна, лінгвістична та
релегійна карта світу).
Тема 2. Структура та
Лекція 2 год,
1,2,18
Опрацювання лекції, виконання
методика туристичного
самостійна робота
завдань з теми відповідно до
вивчення країни.
– 10 год
методичних рекомендацій для
практичних і семінарських завдань з
курсу
Тема 3. Спеціальна
Лекція 2 год,
1,2,14,18
Опрацювання лекції, виконання
туристична характеристика Практична робота 2
завдань з теми відповідно до
країн.
год, самостійна
методичних рекомендацій для
робота – 5 год
практичних і семінарських завдань з
курсу
Семестр 1. Змістовий модуль 2. Туристично-країнознавча характеристика країн світу
Тема 1. ТуристичноЛекція 2 год,
1,5,6,7,8,9, 12- Опрацювання лекції, виконання
країнознавча
Практична робота 2
13, 21-25
завдань з теми відповідно до
характеристика країн
год, самостійна
методичних рекомендацій для
Європейського
робота – 5 год
практичних і семінарських завдань з
туристичного регіону
курсу
Тема
2.
Туристично- Лекція 2 год,
1,5,6,7,8,13, 21- Опрацювання лекції, виконання
країнознавча
Практична робота 2
25
завдань з теми відповідно до
характеристика
країн год, самостійна
методичних рекомендацій для
Американського
робота – 5 год
практичних і семінарських завдань з
туристичного регіону
курсу
Тема
3.
Туристично- Лекція 2 год,
1,5,6,7,8, 13,
Опрацювання лекції, виконання
країнознавча
Практична робота 2
21-25
завдань з теми відповідно до
характеристика
країн год, самостійна
методичних рекомендацій для
Близького Сходу
робота – 5 год
практичних і семінарських завдань з
курсу
Тема 4. ТуристичноЛекція 2 год,
1,5,6,7,8, 13,
Опрацювання лекції, виконання

7

-

7

7

7

7

7

дата,
4 академічні
години

країнознавча
Практична робота 2
21-25
завдань з теми відповідно до
характеристика країн
год, самостійна
методичних рекомендацій для
Африканського
робота – 5 год
практичних і семінарських завдань з
туристичного регіону
курсу
Тиждень 16
Тема 5. ТуристичноЛекція 2 год,
1,5,6,7,8, 13,
Опрацювання лекції, виконання
дата,
країнознавча
Практична робота 2
21-25
завдань з теми відповідно до
4 академічні
характеристика країн
год, самостійна
методичних рекомендацій для
години
Азійсько-Тихоокеанського робота – 5 год
практичних і семінарських завдань з
туристичного регіонц
курсу
Семестр 2. Змістовий модуль 1. Зміна тенденцій розвитку туризму під дією сучасних світових процесів
Тиждень 23,24
Тема 1. Туристичний
Лекція 2 год,
1,7,8,9,15-16
Опрацювання лекції, виконання
дата,
образ, імідж та бренд країн Практична робота 2
завдань з теми відповідно до
4 академічні
світу
год, самостійна
методичних рекомендацій для
години
робота – 7 год
практичних і семінарських завдань з
курсу

7

20

Тиждень 25,26
дата,
4 академічні
години

Тема 2. Роль стану
навколишнього
середовища окремих країн
світу на розвиток туризму

Лекція 2 год,
Практична робота 2
год, самостійна
робота – 7 год

6,9, 13,24,25

Опрацювання лекції, виконання
завдань з теми відповідно до
методичних рекомендацій для
практичних і семінарських завдань з
курсу

20

Тиждень 27,28
дата,
4 академічні
години

Тема 3. Аналіз світового
внутрішнього
туристичного ринку

Лекція 2 год,
Практична робота 2
год, самостійна
робота – 7 год

1,6,7,8,19-20

Опрацювання лекції, виконання
завдань з теми відповідно до
методичних рекомендацій для
практичних і семінарських завдань з
курсу

20

Тиждень 29,30
дата,
4 академічні
години

Тема 4. Тенденції та
перспективи туристичного
ринку світу

Лекція 2 год,
Практична робота 2
год, самостійна
робота – 8 год

1,6-9,16,19-20

Опрацювання лекції, виконання
завдань з теми відповідно до
методичних рекомендацій для
практичних і семінарських завдань з
курсу

20

8. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання
8.1.Назва та максимальна кількість балів за перший семестр. Загальна оцінка з навчальної дисципліни
складається з 100 балів. Оцінювання результатів навчання є сумою балів, одержаних за виконання окремих форм
навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять (1 заняття
– 7 балів), виконання завдань самостійної роботи (11 балів) та проведення підсумкового контролю (40 балів за іспит).
Більш детально система оцінювання та вимоги для першого семестру наведені нижче:
Система оцінювання та вимоги 1 семестр
Модуль 1 Модуль 2
Сума балів за
№ Види навчальної діяльності (робіт)
семестр
Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт)
1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі)
-активна робота на практичному (семінарському) занятті
14
- виконання індивідуального завдання
- підсумковий контроль (екзамен)
-

35
13
40

49
11
40

-

-

max 5

-

-

100

Вибіркові види діяльності (робіт)
1

- участь у наукових, науково-практичних конференціях, олімпіадах;
- підготовка наукової статті, наукової роботи на конкурс;
Підсумкове оцінювання

8.2.Назва та максимальна кількість балів за другий семестр. Загальна оцінка з навчальної дисципліни у
другому семестрі складається з 100 балів. Оцінювання результатів навчання є сумою балів, одержаних за виконання
окремих форм навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних
занять (1 заняття – 20 балів) та виконання індивідуального завдання (20 балів).
Більш детально система оцінювання та вимоги для першого та другого семестрів наведені нижче:
Система оцінювання та вимоги 2 семестр
Модуль 1
Сума балів за
№ Види навчальної діяльності (робіт)
семестр
Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт)

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі)
-активна робота на практичному (семінарському) занятті
- виконання індивідуального завдання

20
20

80
20

Вибіркові види діяльності (робіт)
1

- участь у наукових, науково-практичних конференціях, олімпіадах;
- підготовка наукової статті, наукової роботи на конкурс;
Підсумкове оцінювання
8.3. Критерії оцінювання за підсумковою формою контролю (у ХДУ за ЄКТС).
Сума балів /Local Оцінка ЄКТС
Оцінка за національною
grade
шкалою/National grade
90 – 100
А
Excellent
Відмінно
82-89
В
Good
Добре
74-81
С
64-73
D
Satisfactory
Задовільно
60-63
Е
35-59

FX

1-34

FХ

Fail

max 5
100

Незадовільно з можливістю
повторного складання
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
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