
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 15 

Тема: «Географія туризму як наукова дисципліна» 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ: 

 

1. Вивчення туризму в соціології, психології, економіці, правознавстві та інших 

науках.  

2. Співвідношення географії туризму і туризмології, географії туризму і 

рекреаційної географії (спільні риси та відмінності).  

3. Функції географії туризму (теоретична, конструктивна, освітня, виховна, 

світоглядна, прогностична). 

4. Історія виникнення і розвитку географії туризму в Україні. 

5. Вклад українських учених у розвиток географії туризму. Вклад українських 

учених у розвиток географії туризму 

 

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: 

 

Зберіть матеріал про вклад провідних українських учених у розвиток географії 

туризму. Відповідь оформіть у вигляді таблиці? 

 

Таблиця  

Вклад провідних українських учених у розвиток географії туризму 

ПІБ 

вченого-

географа 

Напрями 

дослідження 

ученого 

Науково-методичні доробки ученого з 

географії туризму (посібники, підручники, 

монографії, статті) 

   

 

ПИТАННЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: 

 

1. Наведіть 3-4 схеми структури суспільної географії за різними авторами 

(Е.Алаєвим, С.Лавровим А.Голіковим, М.Пістуном, Л.Шевчук, А.Степаненком, 

О.Шаблієм, О.Топчієвим, В.Столбовим і М.Шаригіним та ін.), виділіть та 

проаналізуйте місце географії туризму в них.  

2. Як співвідносяться науки «географія туризму» і «туризмологія»? «Географія 

туризму» і «рекреаційна географія»?  

3. З якими географічними і негеографічними науками географія туризму має 

тісні зв’язки? Відповідь оформіть у вигляді схеми, на якій позначте науки, з 

якими пов’язана географія туризму, та сутність цих зв’язків (яку інформацію 

отримує географія туризму від цих наук).  
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