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Історія туризму
Ярченко Юлія Віталіївна
Загальна інформація про дисципліну «Історія туризму»
Мета: розкрити джерела туризму в історії культури, прослідкувавши динаміку розвитку
подорожей, їх мету, завдання і соціокультурні наслідки
Завдання
- розглянути історію туризму у зв’язку з певним типом культури, виявивши
особливості мотивації подорожей,
- дати характеристику людині, що подорожує, у різних культурах;
- прослідкувати зміни в географії туризму у різні періоди історії;
- виявити об’єктивні передумови і причини становлення організованого туризму і
зрозуміти тенденції його розвитку і національну специфіку;
- розкрити особливості українського туризму, його історію і особливості розвитку на
всіх етапах, проаналізувати сучасний стан українського туризму;
- показати географію сучасного міжнародного туризму, головні тенденції і
перспективи його розвитку
Знати:
- основні поняття і методи дослідження історії світового туризму;
- особливості розвитку подорожей і туризму в різні історичні епохи;
- географію сучасного міжнародного туризму, головні тенденції і перспективи його
розвитку;
- сучасний стан розвитку туризму в Україні;
вміти:
- проводити дослідження з метою виявлення об’єктивних передумов розвитку
туризму, розуміння його тенденцій і національної специфіки;
- аналізувати зміни в географії туризму у різні періоди історії;
- характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку міжнародного туризму в
Україні.
Результатом навчання має бути набуття здобувачами вищої освіти таких
компетентностей:
Загальні компетентності:
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
екзамен
Тема 1 Предмет і завдання історії туризму.
Тема 2 Основні чинники виникнення подорожей і туризму.
Тема 3 Історичні етапи розвитку туризму.
Тема 4 Значення туризму для історії людства.
Тема 5 Подорожі в Стародавньому світі.
Тема 6 Подорожі та великі географічні відкриття в другій половині ХV – XVI століттях.
Тема 7 Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (XVII-XVIII століття).
Тема 8 Розвиток туризму в світі в ХІХ – першій половині ХХ століття.
Тема 9. Розвиток туризму на українських землях у складі Австро-Угорської та Російської
імперій.
Тема 10 Розвиток туризму в світі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття.
Тема 11 Туризм в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття як складова
міжнародного туризму.
1. Абрамов В. В. Історія туризму : підруч. / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур; Харк. нац.
акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. –294 с.
2. Єрмаченко В. Є. Історія туризму. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки
0504 «Туризм» / В. С. Єрмаченко, Ю. Ю. Іващенко, Ю. 38 М. Котельникова. – Х. :
Вид. ХНЕУ, 2007. – 96 с.
3. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посіб. / Передм.
В.А.Смолія. - К.: Вища шк., 2002. - 195 с.

