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ВСТУП
Знання щодо історичного розвитку, географічних особливостей,
традиційної культури, визначних постатей завжди були ознакою освіченості
особистості. Зібрання та систематизація такого роду даних були, як основним
науковим напрямом, так і цікавим захопленням для численних науковців та
звичайних громадян – справжніх патріотів рідного краю.
На сьогодні в Україні настала вельми сприятлива ситуація для розвитку
краєзнавчої, країнознавчої освіти та наукового напряму географії туризму. Їх
зростання можливо спостерігати на різних рівнях: як на професійному так і
серед широких верств населення. Це пояснюється піднесенням рівня
національної самосвідомості, зростанням інтересу як до загальної історії
України в цілому, так і своєї малої Батьківщини – рідного краю, власного
коріння, а також до історії інших країн і народів. Найкращим засобом
отримання таких знань є здійснення туристських подорожей та екскурсій,
оскільки саме туризм як галузь індустрії і спосіб життя базується на відвічній
потребі людини у пізнанні навколишнього світу, природи, культури та її
схильності до мандрів, першовідкриттів, пересування у просторі та часі.
В цьому контексті на сьогодні особливо цінними знання з краєзнавства,
країнознавства та географії туризму є для фахівців туристської сфери. Таке
положення обумовлене поступовим збільшенням кількості відвідувань України
іноземними туристами, а також актуалізацією та переорієнтацією туристських
потоків з закордонних подорожей на внутрішній туризм національного
споживача, розвитком екскурсійної діяльності.
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Краєзнавство,
країнознавство та географія туризму» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Туризм».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є характеристики та
властивості туристських ресурсів конкретних територій, їх облік та оцінка з
позицій задоволення туристського інтересу та створення позитивних
туристських вражень від відвідування.
Міждисциплінарні зв’язки: необхідною навчальною базою для
вивчення дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» є
знання, отримані з дисципліни «Економічна теорія». Окремі теми даної
навчальної дисципліни можуть бути використані при вивченні таких
навчальних дисциплін, як «Правознавство», «Менеджмент туризму»,
«Бухгалтерський облік в туристичній діяльності», «Міжнародні економічні
відносини», «Планування і організація туристичного бізнесу».
Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістовних
модулів:
1. Теоретичні та методологічні засади краєзнавства.
2. Туристичне країнознавство як наука.
3. Основи географії туризму.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
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1.1. Метою вивчення дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та
географія туризму» є ознайомлення студентів з методикою і особливостями
комплексного дослідження туристичної індустрії країн та регіонів світу, даними
про головні туристичні центри й регіони світу, організацією туристичного
господарства, умовами та особливостями його розвитку у різних країнах світу
та районах України.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Краєзнавство,
країнознавство та географія туризму» є:
─ визначення об’єкту, предмету та головних завдань навчальної
дисципліни;
─ засвоєння понятійно-категоріального апарату дисципліни;
─ формування уявлення про специфіку розвитку туризму в різних
туристичних регіонах і країнах світу;
─ ознайомлення з особливостями організації краєзнавчого туризму в
регіонах України;
─ висвітлення сучасних тенденцій розвитку туризму в основних
регіонах світу;
─ обґрунтування теоретико-методологічних засад географії туризму;
─ виявлення особливостей методології та методики проведення
географічних досліджень у сфері туризму;
─ дослідження туристичного ресурсознавства та застосування
регіонального підходу до географічної характеристики природних та
культурно-історичних ресурсів туризму;
─ аналіз комплексної географічної характеристики спеціалізованих
видів туризму, що виступають інформаційною базою для формування програм
перебування туристів, розробки спеціальних турів та умовою розвитку
програмного туризму.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
─ предмет, методи і завдання дисципліни;
─ наукові засади навчальної дисципліни;
─ природно-географічні основи туристичної діяльності;
─ сучасні тенденції розвитку вітчизняного і міжнародного туризму;
─ сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму;
─ методику географічних досліджень в туризмі;
─ географічні особливості туристичних потоків і спеціальних видів
туризму;
─ туристично-рекреаційне районування світу;
вміти :
─ застосовувати у процесі дослідження країн та регіонів світу основи
туристичного країнознавства;
─ користуватися картою та іншими картографічними матеріалами в
цілях туризму;
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─ застосовувати набуті знання для розробки туристично-географічні
маршрутів та компонентних і комплексних туристичних характеристик країн і
регіонів світу;
─ користуватися схемами туристично-рекреаційного районування світу;
─ володіти методами географічних досліджень в туризмі;
─ оперувати географічною інформацією стосовно визначення
атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн і
регіонів на предмет розвитку спеціальних видів туризму;
─ пояснювати основні географічні закономірності туристичних
потоків;
─ розрізняти різні види туристичних ресурсів та здійснювати їхнє
оцінювання;
─ визначати та пояснювати регіональні відмінності у розвитку туризму;
─ використовувати географічну інформацію в практичній роботі щодо
формування конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення
якості туристичного обслуговування споживачів.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади краєзнавства.
Тема 1. Краєзнавство як навчальна дисципліна та науковий напрям.
Вступ. Структура навальної дисципліни, її мета та завдання.
Визначення поняття «краєзнавство». Об’єкт, предмет, задачі та функції
туристського краєзнавства. Джерела національного краєзнавства (краєзнавча
бібліографія, картографічні, усні джерела, спостереження та ін.).
Тема 2. Теоретико-методологічні засади краєзнавства
Методи в туристсько-краєзнавчій діяльності: літературний, статистичний,
картографічний, візуальний, анкетний, експедиційний, описовий, моделювання,
математичні, економічний, соціологічний).
Напрямки краєзнавчих досліджень (історичний, етнографічний,
літературний, географічний, мистецький). Рівні туристсько-краєзнавчих
досліджень (державне, шкільне, громадське краєзнавство).
Термінологічні дискусії та їх значення для визначення статусу
краєзнавства.
Тема 3. Історичні аспекти туристичного краєзнавства.
Історична періодизація туристського краєзнавства.
Витоки краєзнавства (від появи найдавнішої людини 140 тис. років тому –
до ХVІІ ст.). Зародження наукового краєзнавства (від початку ХVІІІ – до
середини ХІХ ст.). Становлення краєзнавства (остання третина ХІХ – початок
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ХХ ст.). Організація краєзнавства в Україні (від 20-30-х рр. ХХ ст. – до
сьогодення).
Тема 4. Музеї як об'єкти краєзнавчо-туристичної діяльності.
Музеї – державні та громадські установи, що займаються кразнавчоосвітньою діяльністю. Основний термінологічний апарат. Напрями музейної
справи. Особливості та специфіка музеїв. Науково-дослідна робота, її завдання,
форми й види.
Роль музеїв у розвитку суспільства. Класифікація музеїв України(типи
(науково-освітні масові або публічні, науково-дослідні або академічні,
навчальні), профілі музеїв (історичні, краєзнавчі, мистецтвознавчі (художні),
меморіальні, літературні, природничо-наукові, галузеві).
Змістовий модуль 2. Туристичне країнознавство як наука
Тема 5. Методологічні основи туристичного країнознавства.
Основні етапи країнознавчих знань. Інституціоналізація країнознавства
(стихійно-описовий період, період формування класичного країнознавства,
період «університетського країнознавства»). Антропогеографічний напрямок.
Економіко-географічний
напрямок.
Об’єкт
вивчення
комплексного
країнознавства.
Концепції
країнознавчих
досліджень
(концепція
проблемного
країнознавства; концепція поєднання країнознавства із вирішенням глобальних
проблем людства; концепція економіко-географічного країнознавства, що
ґрунтується на ідеї про територіальну структуру господарства країни;
концепція середовища суспільного розвитку як предмета країнознавства, що
розглядається у межах усієї географії на території; концепція географічного
країно влаштування; концепція культурно-образного країнознавства). Предмет
комплексного країнознавства.
Історія становлення та розвиток туристичного країнознавства. Місце
країнознавства у системі туризмознавчих дисциплін. Функції країнознавчої
дисципліни (світоглядна, методологічна, конструктивна, інформаційна,
дидактична). Завдання країнознавства.
Тема 6. Сучасні світові тенденції.
Цивілізаційний підхід до вивчення країн сучасного світу (ідеї, концепції,
визначення поняття, основні цивілізації (сіньська (китайська), японська,
індуїстська, ісламська й західна) та їх характеристики).
Глобалізація (визначення поняття, види, рівні, чинники розвитку;
глобалізація в туризмі). Міжнародна інтеграція. Економічна інтеграція.
Транснаціоналізація. Форми міжнародної економічної інтеграції. Міжнародні
організації: цілі, завдання, типи.
Геоекономіка: поняття, рівні, суб’єкти. Геоекономічний простір.
Геополітика: поняття, об’єкт долсідження. Регіоналізація: сучасні підходи до
поділу світу та окремих країн на регіони. Природні та історичні відмінності.
Чинники розвитку певної спеціалізації господарства окремого регіону. Теорія
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регіоналізації. Регіоналізм, регіональні науки. Регіону світу.
Тема 7. Країни Європи.
Загальна характеристика (галузі господарства – машинобудування, лісова
промисловість, рослинництво, тваринництво, аграрний сектор).
Регіони Європи (Західна, Північна, Південна, Східна (Центральна),
Південно-Східна Європа).
Значення Європейського Союзу у розвитку економіки Європи.
Тема 8. Короткий огляд країн з високим рівнем розвитку туризму.
Іспанія: загальна характеристика, місце на туристичному ринку,
природно-рекреаційні ресурси, історико-культурні ресурси (Толедо, Леон,
Барселона, Каталонія, Севілья та ін.), етнографічні ресурси.
Ізраїль: загальна характеристика, природний потенціал, історикокультурні пам’ятники, характеристика туристичної галузі, її сучасний стан та
перспективи, основні етапи розвитку туризму.
Таїланд (Північний Таїланд, Центральний та Північно-Східний райони.
Змістовий модуль 3. Основи географії туризму.
Тема 9. Туризм як соціальне явище.
Туризм як результат пересування людей по різних туристських
маршрутах. Співвідношення понять «дозвілля», «відпочинок», «рекреація».
Історія виникнення і розвитку подорожей і туризму (початковий етап, етап
становлення туристичного бізнесу, етап розвитку туризму як галузі індустрії,
етап монополізації туристичної індустрії).
Класифікація та види туризму (міжнародний і внутрішній; національний;
діловий, релігійний, лікувально-оздоровчий туризм, етнічний, спортивний,
пригодницький; організований і неогранізований; комерційний і соціальний;
масовий і елітарний; екологічний).
Туризм як сучасна галузь «невидимого експорту»: туристський імпорт,
туристський експорт, туристське враження. Прямий і непрямий вплив розвитку
туризму на економіку регіону чи країни.
Тема 10. Туристські ринки і послуги в туризмі.
Уявлення про туристичні ринки: поняття, ознаки. Джерела збору
інформації про стан зарубіжних і вітчизняних туристських ринків (первинні,
вторинні (внутрішні, зовнішні)).
Чинники, що визначають сегментацію міжнародного туристського ринку
(політика і право; безпека подорожі; економіка та фінанси; культура;
соціодемографічні процеси; стан транспорту та інфраструктури; розвиток
торгівлі; новітні технології).
Регіональні та національні туристичні ринки: типи, основні туристичні
потоки світу. Послуги на туристичному ринку: поняття, специфічні риси, види,
призначення.
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Тема 11. Рекреаційне та туристичне районування.
Процес рекреаційного та туристського районотворення та його
характеристика (етапи, принципи, визначення, вимоги, ієрархія туристських
районів, концепція формування туристсько-рекреаційних систем).
Районоутворюючі ознаки в туризмі (структура рекреаційних і
туристських функцій залежно від переважаючого використання туристськорекреаційних ресурсів; ступінь туристсько-рекреаційної освоєності території;
ступінь відкритості району; перспективність освоєння) та головні риси
туристичних районів (визначення поняття «туристський район, чинники
привабливості, відмінності районів).
Рекреаційна оцінка території та формування рекреаційних районів:
загальні завдання по оцінці; врахування економічних показників; основні та
додаткові чинники, що впливають на рекреаційну оцінку території. Рекреаційна
функція місцевості. Рекреаційний район. Рекреаційна місцевість. Рекреаційний
мікрорайон. Туристичне районування території України.
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