




ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – надати систематизовані та узагальнені знання про подорожі та 

туризм як комплексне явище, ознайомити студентів із теоретичними основами географії 

подорожей та туризму: основними поняттями, класифікаціями та методиками дослідження 

задля формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у професійній діяльності в галузі туризму та рекреації або у процесі подальшого 

навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних і суспільних 

туристсько- рекреаційних об’єктів та процесів із використанням комплексу 

міждисциплінарних даних та за умов недостатності інформації. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 
наявності): 

1. Успішне   опанування    курсами:    «Суспільна    географія»,    «Основи    природничої географії», 

«Рекреаційна географія», «Географічна картографія» тощо 

2. Знання і розуміння основних просторово-часових закономірностей будови географічної оболонки, 

та масштабності її сприйняття для орієнтування в географічному просторі. Знання базових положень 
рекреаційно-географічних досліджень різного спрямування. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна присвячена 

вивченню теоретичних та методичних аспектів просторово-часової організації подорожей та 

туризму. Зокрема формування систематизованих та узагальнених знань про туризм як 

комплексне явище, формування базового рівня знань щодо теоретико-методологічної бази 

та методів туристсько-географічних досліджень, умов і факторів розвитку світового ринку 

туризму та формування туристської спеціалізації країн; геопросторових закономірностей 

поширення різних форм і видів туризму. Предметом навчальної дисципліни є туризм як 

соціально-економічне явище, що підпорядковується закономірностям геопросторової 

організації.При вивченні дисципліни особлива увага звертається на формування важливих 

фахових компетенцій фахівця з організації подорожей та туризму. 

 

4.Завдання (навчальні цілі): опанування знань спрямоване на формування інтегральної, 
загальних та фахових компетенцій за освітньо- професійною програмою «Геодезія та 

землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  

компетентностей: 

ЗК 1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

ЗК 3 - здатність спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; 

ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання 

впродовж життя; 

ЗК8 - навички забезпечення безпеки життєдіяльності; 

ЗК9 - прагнення до збереження природного навколишнього середовища та забезпечення сталого 

розвитку суспільства; 

ПРН13.Демонструвати навички ефективної міжособистісної взаємодії та командної роботи. 

ПРН14. Демонструвати повагу та цінування до різноманітності, мультикультурності, гендерної 

рівності. 

ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання різних джерел географічної інформації. 

ПРН19. Демонструвати прихильність безпеці. 

ПРН 22. Діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадянсько 

свідомо.  



 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 Результат навчання 
Форми (та/або 
методи і 

Методи 
оцінювання та 

Відсоток 
у 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та 

пороговий 
критерій 

підсумко
вій 

технології) 
викладання і 

 відповідальність) оцінювання 
(за 

оцінц
і з 

навчан
ня 

К
о
д 

Результат 
навчання 

необхідності) дисциплі
ни 

1.1 Теоретичні основи географії туризму, 
зокрема основні поняття та терміни, 
концепції, 
принципи пов’язані з туристичною 
діяльністю суспільства 

 

 

 

 

 

 
Лекція, 

самостійна 
робота 

 

 

 

 

 
Іспит, 

поточний 
контроль 

(тести) 

10 

1.2. Основні види і форми туризму 5 

1.3 Базові умови і фактори розвитку 
міжнародного туризму 

5 

1.4 Базові методи туристсько-
географічних досліджень 

10 

1.5 Базові поняття пов’язані з 
функціонуванням туристичної 
індустрії та туристичного ринку 

5 

1.6. Основні положення концепції 
просторової поляризації світового 
туристичного ринку 

5 

1.7. Передумови формування та географію 
основних напрямків міжнародного туризму 

5 

2.1 
Застосовувати базові методи туристсько- 
географічних досліджень 

 

 

Лекція, семінар, 
самостійна 
робота 

 

 
Іспит, 

поточний 
контроль 

(тести) 
усна 

презентація 

5 

2.2 
визначати зовнішні та внутрішньогалузеві 
фактори 
розвитку міжнародного туризму 

5 

2.3 Визначати туристську спеціалізацію та місце 
країн 
в світовому туристському просторі 

5 

2.4 Характеризувати змістовну суть, напрямки 
розвитку та географію основних 

напрямків міжнародного туризму 

5 

3 Демонструвати використання 
інформаційних і комунікативних 
технологій при семінарських виступах, 
презентаціях, захисті самостійних 
робіт та курсової 

 

 

 
самостійна 

робота 

 
 

усна презентація 

5 

4
.
1 

Демонструвати здатність 
зосереджуватися на якості та результаті 
при виконанні завдань 

 
поточний 
контроль (тести), 

усна 
презентація, іспит 

 
5 

4
.
2 

Демонструвати здатність до самостійного 
опрацювання (пошук, обробка, аналіз) 
різних джерел інформації, зокрема 
географічних 

 
 

5 

 



 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 
результатами навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків 
спеціалізації) 

 
 
 
               Результати навчання (РН) дисциплін 
 

 
 
Програмні результати навчання (ПРН) 
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1

.
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1

.
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1

.
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6 
1

.

7
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2

.

1 

2

.
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2

.

3 

2

.

4 
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.

1 

4
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ПРН13 Демонструвати навички ефективної 

міжособистісної взаємодії та командної роботи. 

+  +   + +   +  +   

ПРН14. Демонструвати повагу та цінування до 

різноманітності, мультикультурності, гендерної 

рівності. 

   +   +  +     + 

ПРН18. Виконувати пошук та опрацювання різних 

джерел географічної інформації. 

+  + +    +   +  +  

ПРН19. Демонструвати прихильність безпеці.  

+ 
 

+ 
  +  

+ 
  +      

ПРН 22.Діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів), соціально відповідально та 

громадянсько свідомо.  

 

+ 
   

+ 
 

+ 
  

+ 
 +  + +  + 

 
 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх запланованих результатів 
навчання визначається за результатами усних презентацій на семінарах, виконання 
самостійних робіт, написання та захисту курсової роботи та написання екзаменаційної 

роботи, у разі необхідності - написання контрольних робіт. 

Семестрове оцінювання: 

Макс. кількість балів які можуть бути отримані студентом протягом семестру 60 балів: 

 Семінарські заняття (усна доповідь, презентація): РН 2.1-2.4 ( вміння);3.1 
(комунікація) 30/20 балів. 

 Самостійна робота (ессе, проект, реферат): РН 2.1-2.4 (вміння);3.1; 4.1-4.2 

(комунікація, автономність та відповідальність)10/балів 

 Курсова робота: РН 2.1, 2.2, 2.4, 2.5(вміння); 3; 4.1-4.3 (комунікація, автономність та 
відповідальність) 20 балів/10 балів. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня 

семестрового оцінювання – 36 балів - проводиться контрольна робота, максимальна оцінка 

за яку не може перевищувати 25 балів. 
 

Підсумкове оцінювання: 

Залік: 

• максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом - 40 балів; 

• результати навчання які оцінюються: РН 1.1-1.7 (знання); 2.1-2.4.(вміння); 4.1- 4.2(автономність 



 

та відповідальність). 

• форма проведення - письмовийіспит; 

• види завдань: 4 запитання (частка в сукупній оцінці кожного запитання– 25%) або комплексний 

тест з дисципліни; 

• мінімальний рубіжний рівень оцінки, за якої іспит вважається складеним - 24 бали; 

• умови допуску доіспиту: 

• студент, який набрав протягом семестру сумарно меншу кількість балів від критично-

розрахункового мінімуму – 36 балів - до підсумкового оцінювання не допускається; 

• студент допускається до заліку за умови виконання 100% семестрових завдань (усні 

презентації, самостійні роботи); у випадку виконання менш ніж 60% завдань студент 

допускається до заліку за результатами додаткової контрольної роботи наприкінці 

курсу.  

Організація оцінювання: оцінювання здійснюється упродовж семестру. Завдання 

здаються на кожному практичному занятті або у зазначений викладачем термін; за роботи, 

подані пізніше зазначеного терміну, оцінка складає 50% від максимальної кількості балів. 

Залік складається у терміни визначені розкладом екзаменаційної сесії. 

 

7.2.Шкала відповідності оцінок 

Зараховано 60-100 

Не зараховано 0-59 

 

 

 

8. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план лекцій і практичних занять 

№ 
п/

п 

 

Назва теми 
Кількість годин 

 

Лекц

ії 

Практичні 

заняття 

Самостій

на 
робота 

 

1 
Тема 1. Вступ до курсу. Рекреація і туризм як об’єкти 

дослідження. Історія геотуристських досліджень. 

 

2 

 

2 

 

10 2 Тема 2. Туристська діяльність суспільства. Рекреація як 

соціально-економічне явище. Рекреаційні потреби - 

туристські мотивації – туристський попит. 

4 

3 Тема 4. Базові концепції географії туризму (моделі 

територіальної організації туризму) . 

2 2 4 

4 Тема 7. Туристський ринок: аналіз поняття, класифікація, 
особливості функціонування. Міжнародний, регіональний 

і національний туристські ринки. 

4 2 6 

5 Тема 8. Просторова поляризація світового ринку туризму. 

Чинники та передумови формування туристської спеціалізації 

країн. 

2 2 6 

6 Тема 9. Місце туризму в суспільному розподілі праці. 

Інститути і підсистеми світового туристського ринку. 

2 

2 10 
7 

Тема 11. Базові методи туристсько-географічних 
досліджень (щодо аналізу світового туристського ринку): 

класифікація та типологія. 

4 



 

8 Тема 12. Географія основних напрямків міжнародного 

туризму. Географія туризму з метою відпочинку і розваг: 

головні особливості. Пляжний, гірсько-лижний туризм. 

Лікувально-оздоровчий туризм: основні типи курортів. 

2 2 6 

9 Тема 13. Міський туризм. Міста світового значення – 
туристичні центри. Діловий туризм та географія бізнес- 

подорожей. Релігійний туризм: напрямки і особливості 

географії. Науковий туризм: основні тематичні напрямки і 

регіони. 

2 2 4 

 ВСЬОГО 28 14 46 

9.  

 

 

Загальний обсяг 9 0  год: 

Лекції – 28 год. 

Семінари – 14 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота – 46 год. 

 

 

 

9. Рекомендовані джерела: 
Основна: 

1. Аріон О.В., Уліганець С.І., Дмитрук О.Ю. Географія туризму. Навчально-методичний 

посібник. – 2 вид., перероблено та допов. – К.: Інтердрук, 2019. – 206 с. 

2. География туризма:учебник / кол.авторов; под ред. А.Ю.Александровой. – М.:КНОРУС, 

2008.- 592 с. 

3. География туризма: учебное пособие / М.В.Асташкина, О.Н.Козырева, А.С.Кусков, 

А.А.Санинская. –М., 2011. 

4. Крачило Н.П. География туризма. - К.: Вища школа, 1987. –208 с. 

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторовий аспект). - К.: Альтерпрес, 

2002. – 436 с. 

6. Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму. – Ніжин: Вид-во НДПУ імені Миколи 

Гоголя, 2004. – 264 с. 

7. Экономика и организация туризма. Международный туризм / кол.авторов; под ред. 

И.А.Рябовой, Ю.В.Забаева, Е.Л.Драчевой. – М.: КНОРУС, 2005. -576с. 

Додаткова: 

8. Аріон О.В., Уліганець С.І. Географія туризму. – К.: Альтерпрес, 2013. – 266 с. 
9. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М., 2002. 

10. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно- 

термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. — 

К.: Альтерпрес, 2004. — 288 с. 

11. Воскресенский В.Ю. Международный туризм. – М., 2008. 

12. Воронкова Л.П. История туризма и гостеприимства. – М., 2004. 

13. Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии. – М., 1990. 

14. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М., 1996. 

15. Котляров Е.А. География туризма и отдыха. – М., 1978. 

16. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география. – М.: Флинта, 

2005. – 496с. 

17. Мальська М., Худо В., Цибух В. Основи туристичного бізнесу. – Львів, 2003. 

18. Менеджмент туризма: Туризм и отраслевые системы. – М., 2002. 

19. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности – М., 2001. 

20. Николаенко Д.В. Рекреационная география. – М.: Владос, 2001. – 306с. 



 

21. Николаенко Т.В., Николаенко Д.В. История и региональные особенности 

международного туризма. – Харьков, 1998. – 269с. 

22. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. – М.: Изд-во МГУ, 

1981. – 208 с. 

23. Пирожник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания. – Минск: 

Изд-во «Университетское», 1985. – 253с. 

24. Стафійчук В.І. Рекреалогія. – К.: Альтерпрес, 2006. – 264с. 

25. Теоретические основы рекреационной географии / Под ред В.С.Преображенского. - 

М.: Наука, 1975. – 245с. 

26. Устименко Л.М., Афанасьев І.Ю. Історія туризму. - К., 2005. 

27. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. – К., 2002. 

28. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. – І.-Ф., 2001. 


	2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності):
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