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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів   

– 5 

Вибіркова 

 

 
                          

Загальна кількість годин –  

150 

Семестр 

ІІІ-й ІІІ-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 7 

52 год. 6 год. 

Практичні/ семінарські заняття  

13 год. 8 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Вид контролю:  

екзамен 

 

2. Мета та завдання дисципліни 
Мета: формування стійкої системи знань щодо історії розвитку туризму та  

сучасних тенденцій становлення туристичної галузі. 

Завдання: вивчення основних понять, суті і соціального значення історії 

туризму; ознайомлення з основними етапами розвитку  туризму; вивчення  історії 

розвитку туризму в Україні та огляд його сучасного стану; набуття практичних 

навичок самостійної роботи з джерелами інформації щодо історії та розвитку 

туризму 

 

3. Структура  дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усього у тому числі 

л п/с лаб. 
сам. 

робота  л п/с лаб. 
сам. 

робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Туризм як наукова категорія. Поява та перші етапи 

розвитку туристичної галузі 

Тема 1. Туризм як 

наукова та 

навчальна 

16 6    10 19 2   17 



дисципліна 

Тема 2. 

Становлення 

туристичної галузі 

у давні часи 

18 6 2  10 19  2  17 

Тема 3. Подорож в 

епоху  Середньовіччя  

(V – XVI ст.) 

18 8 2  10 19  2  17 

Тема 4. Розвиток 

подорожей в епоху 

Просвітництва 

(XVII-XVIII ст.) 

18 6 2  10 17    17 

Разом за змістовим 

модулем 1 

72 26 6  40 74 2 4  68 

Змістовий модуль 2. Розвиток туристичної галузі на сучасному етапі 

Тема 5. Розвиток 

туризму в XIX – 

першій половині XX 

ст. 

20 6 2  12 19 2   17 

Тема 6. Розвиток 

туризму у ХХ- на 

початку ХХІ ст. 

19 6 2  11 19  2  17 

Тема 7. Розвиток 

туризму в Україні 

21 8 2  11 19 2   17 

Тема 8. 

Формування 

професійних 

здібностей фахівців 

з туризму 

19 6 1  11 19  2  17 

Разом за змістовим 

модулем 2 

78 26 7  45 76 4 4  68 

Усього годин  150 52 13  85 150 6 8  136 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
№ 

з/п 

Вид та тема заняття Кількість 

годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 

Становлення туристичної галузі у давні часи 

2 

2 Семінар – дискусія 

Подорож в епоху  Середньовіччя  (V – XVI ст.) 

2 

3 Семінар запитань і відповідь 

Розвиток подорожей в епоху Просвітництва (XVII-XVIII 

ст.) 

2 

4 Семінар – розгорнута бесіда 

Розвиток туризму в XIX – першій половині XX ст. 

2 

5 Семінар – дискусія 2 



Розвиток туризму у ХХ- на початку ХХІ ст. 

6 Семінар запитань і відповідь 

Розвиток туризму в Україні 

2 

7 Семінар – розгорнута бесіда 

Формування професійних здібностей фахівців з туризму 

1 

 
5.Індивідуальні завдання 

 
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Добір статистичної інформації щодо динаміки розвитку туризму в Україні 

та світі з давніх часів до сьогодення. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Туризм як наукова категорія. Поява та перші етапи 

розвитку туристичної галузі 

Тема 1. Туризм як 

наукова та 

навчальна 

дисципліна 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: предмет і 

завдання курс; статус, понятійний 

апарат, методологія, методи; чинники 

появи туризму; періоди розвитку 

туризму; значення туризму для історії 

людства. 

Джерела [1,2,3,4,5,6,7]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

Тема 2. 

Становлення 

туристичної галузі 

у давні часи 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: передумови 

розвитку подорожей в стародавньому 

світі; особливість подорожей на 

Давньому Сході; розвиток мореплавства 

в епоху Античності; подорожі та торгівля 

у Давніх слов’ян; розвиток 

інфраструктури для подорожуючих і 

традиції гостинності в стародавньому 

світі. 

Джерела [1,2,3,4,5]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного 

диктанту. 

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Тема 3. Подорож в 10 1. Опрацювання конспекту лекцій та Тестування,  



епоху  Середньовіччя  

(V – XVI ст.) 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: загальна 

характеристика умов становлення 

туризму; розвиток мореплавства в VII-

XV в Арабському світі; подорожі 

вікінгів у VIII-XII ст.; зародження 

релігійного туризму; розвиток 

інфраструктури для подорожуючих  в 

епоху Середньовіччя. 

Джерела [1,3,4,6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

проведення 

дискусії, 

заслуховування та 

обговорювання 

повідомлень 

Тема 4. Розвиток 

подорожей в епоху 

Просвітництва 

(XVII-XVIII ст.) 

10 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: основні чинники 

появи туризму в епоху Просвітництва 

(XVII- XVIII ст.); подорожі та 

географічні відкриття  XVII- XVIII ст.; 

поява туризму та розвиток  системи 

гостинності в  XVII – XVIII ст.; 

українські землі в епоху Просвітництва. 

Джерела [2,3,5,6,7]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного 

диктанту. 

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Разом змістовий 

модуль 1 

40   

Змістовий модуль 2. Розвиток туристичної галузі на сучасному етапі 
Тема 5. Розвиток 

туризму в XIX – 

першій половині XX 

ст. 

12 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: передумови 

трансформації туристичної галузі; 

промисловий переворот та розвиток 

транспортних коридорів як головна 

запорука становлення туризму; 

напрямки розвитку туризму і системи 

гостинності в світі і XIX на початку XX 

ст.; туристична діяльність Томаса Кука; 

створення перших туристичних 

об’єднань і міжнародних організацій. 

Джерела [1,3,4,5,6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного 

диктанту. 

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний 

диктант 

Тема 6. Розвиток 

туризму у ХХ- на 

початку ХХІ ст. 

11 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: трансформація 

туристичної галузі у ХХ- початку ХХІ 

ст.; туризм як напрямок модернізації 

економіки та  соціальної політики 

розвинутих країн; світові тенденції 

розвитку туризму. 

Джерела [1,2,4,5,6]. 

2. Самотестування. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань, перевірка 

зібраної 

інформації 



3. Добір статистичної інформації щодо 

динаміки розвитку туризму у світі.  

Тема 7. Розвиток 

туризму в Україні 

11 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: розвиток туризму 

на українських землях у складі 

Російської імперії; розвиток туризму на 

українських землях у складі Австро-

Угорської імперії (друга половина XIX -

1914р.) та міжвоєнної Польщі (1921-

1939 рр.); туризм в Радянському  Союзі; 

розвиток туризму в Україні XX- на 

початку XXI ст. 

Джерела [1,2,4,5]. 

2. Самотестування. 

3. Добір статистичної інформації щодо 

темпів розвитку туристичної галузі в 

Україні. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

розв’язання 

практичних 

завдань, перевірка 

зібраної 

інформації 

Тема 8. Формування 

професійних 

здібностей фахівців з 

туризму 

11 1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: вимоги до 

фахової підготовки з туризму; основні 

складові навчального плану  напряму 

підготовки „Туризм”; ринок праці 

фахівців з туризму. 

Джерела [1,2,3,6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

Разом змістовий 

модуль 2 
45   

Разом 85   
 

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 
навчання та компетентностями  

Результати навчання 

Компетентності 

Загальні 
Предметно-

спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Засвоєння основних понять, суті та ролі туризму в 

суспільному житті. 
      +        

2. Здатність генерувати ідеї, які дозволяють 

реалізовувати інноваційні туристичні послуги 
+              

3. Набуття практичних навичок самостійної роботи з 

джерелами інформації щодо історії та розвитку 

туризму 

       +       

4. Уміння аналізувати факти, дати, персоналії, 

райони проживання та розселення різноманітних 

етнічних груп, лінії проходження кордонів, 

особливості культур та ін. 

        +      

5. Здатність ефективно спілкуватися з колегами та 

споживачами туристичних послуг, представляти 

інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і 

    +          



письмово, використовуючи в ідповідну лексику та 

термінологію рідною мовою чи іноземною 

6. Здатність аналізувати та зіставляти історичні 

процеси, що мали місце в історії розвитку туризму 
           +   

7. Уміння працювати з картою, ідентифікувати 

історичні персоналії, об’єкти культурної спадщини 
  +            

 
8. Форми викладання 

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 

літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль, 

які виконуються у письмовій формі. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюється у випадку проведення 

екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання протягом семестру (50 балів – екзамен) 

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

Ситуаційн

і завдання 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1  1   3 

Тема 2 2  1   6 

Тема 3 1  1   5 

Тема 4 2  1 5 10 11 

Разом змістовий 

модуль1 
6  4 5 10 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 1 2  1   6 

Тема 2 2 2    5 

Тема 3 2 3    4 

Тема 4 2  1  10 10 

Разом змістовий 8 5 2  10 25 



модуль 2 

Разом 50 

 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (аналітичне завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 

правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 

один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 аналітичне 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, висновки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті висновки 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (аналітичне завдання). 

 



Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі 

підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання 

оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 

підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 аналітичне 

завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 

частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, висновки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті висновки 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

1. Електронний конспект лекцій. 



2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Романуха О.М. Історія туризму [Текст] : конспект лекцій / О.М. Романуха. – 

ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2016. – 142 с. 

2. Галла Н.М. Історія туризму: метод. вказівки  для самостійн. роботи  студентів 

ден. і заоч. форм навчання спец. 6.020107-“ Туризм” / Н.М. Галла: Донец.  

нац.ун-т економіки й торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. туризму. - 

Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. - 91 с. 

3. Історія туризму: метод. вказівки  для самостійн. роботи  студентів ден. і заоч. 

форм навчання спец. 6.020107-“ Туризм” / Н.М. Галла: Донец.  нац.ун-т 

економіки й торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. туризму. - Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2010. - 91 с. 

4. Соколова М.В. История туризма / М.В. Соколова. - М.: Академия, 2008. — 

352 с. 

5. Абрамов В.В. Історія туризму [Текст] : підруч. для студ. спец. "Менеджмент 

організацій" ("Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу", 

"Туризм", "Готельне господарство") / В.В. Абрамов, М. В. Тонкошкур ; Харк. 

нац. акад. міськ. госп-ва. - Х. : Форт, 2010. - 286 с. 

6. Мальцева Л.В. Історія туризму [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л.В. Мальцева ; 

ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Т. 

Шевченка", 2011. - 88 с. 

7. Смаль І.В. Географія туризму та рекреація: Словник-довідник. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 208 с. 

 

Допоміжна 
9. Туризм в Україні [Текст] : навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; 

уклад.: О. І. Манютіна, О. П. Комаріца. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. - 

124 с. 

10. Туризм в системі пріоритетів регіонального розвитку [Текст] : монографія / 

Александров В. В. [та ін.] ; за ред. проф. В. В. Александрова ; Харк. нац. ун-т 

ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. - 268 с. 

11. Туризм: основні риси глобального туризму та популярні серед туристів місця 

в Україні [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Денисенко М. В. 

[та ін.] ; за заг. ред. М. В. Петровського, доц. каф. англ. мови природн. ф-тів. - 

Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 291 с. 

12. Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / [В. В. 

Абрамов та ін.] ; за ред. І. М. Писаревського ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 

- Х. : ХНАМГ, 2011. - 284 с. 

13. Клапчук В.М. Туризм і курортне господарство Галичини [Текст] : 

[монографія] / В. М. Клапчук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 

Ін-т туризму, Н.-д. центр розв. туризму ім. Миколи Шкрібляка. - Івано-

Франківськ : Фоліант, 2012. - 224 с. 



14. Туризм у контексті глобалізації: сучасний стан і перспективи [Текст] : рек. 

покажч. літ. / Херсон. держ. ун-т ; [упоряд.: Корж Л. В., Харчевнікова Р. І.]. - 

Херсон : ХДУ, 2013. - 27 с. 

15. Пестушко В. Ю. Туризм. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. для студентів 

ВНЗ / В. Ю. Пестушко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2015. - 273 с. 

16. Туризм XXI століття: реалії, виклики, перспективи [Текст] : зб. пр. за 

матеріалами засід. Всеукр. наук. симп., 13-14 трав. 2016 р. / Кам'янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. туризму і готел.-ресторан. справи, 

Хмельниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Центр дослідж. історії 

Поділля Ін-ту історії України НАН України ; [редкол.: Баженова С. Е. та ін.]. 

- Кам'янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2016. - 146 с. 
 
Інформаційні ресурси 
17. Сайт паціональної історичної бібліотеки [Електронній ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nibu.kiev.ua/ 

18. Сайт української історичної бібліотеки [Електронній ресурс]. – Режим 

доступу: http://exlibris.org.ua/ 

19. Сайт історичнпї бібліотеки [Електронній ресурс]. – Режим доступу:  www. 

http://historic.ru/ 

20. Сайт Все про туризм. Туристична бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим 

доступу:  http://tourlib.net/history.htm 

21. Сайт історична бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.hrono.ru/ 

22. Сайт універсальна бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.gumer.info 

23. Сайт електронна бібліотека [Електронній ресурс]. – Режим доступу:  www. 

http://bibliotekar.ru 

 
 

 


