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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Напрям підготовки 

24 «Сфера обслуговування» 

(шифр і назва) 

Нормативна 

Модулів – 3 

Спеціальність  

(професійне спрямування): 

242 «Туризм» 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

реферат 

 (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 150  

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4  

самостійної роботи 

слухача – 5  

Рівень вищої освіти:  

перший 

(бакалавр) 

22 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

38 год. 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

90 год. 136 год. 

Індивідуальні завдання:   

0год. 

Вид контролю: екзамен 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 40 % до 60 %;  

для заочної форми навчання – 9 % до 91 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія 

туризму» є набуття вмінь і знань щодо: 

─ 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. 

 

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; 

─ 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; 

─ застосовувати набуті знання для розробки туристичних маршрутів та по 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. 
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3. Програма 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 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 кразнавчо-освітньою 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 
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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 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, історико-культурні 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. 

 

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).  
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Районоутворюючі ознаки в туризмі (структура рекреаційних і туристських функцій залежно 

від переважаючого використання туристсько-рекреаційних 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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Спеціальність (професійне спрямування): 

242 «Туризм» 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методологічні засади краєзнавства 

Тема 1. Краєзнавство як 

навчальна дисципліна та 

науковий напрям. 

12 2 2   8 13 2    11 

Тема 2. Теоретико-

методологічні засади 

краєзнавства. 

14 2 4   8 11     11 

Тема 3. Історичні 

аспекти туристичного 

краєзнавства. 

14 2 4   8 14 2    12 

Тема 4. Музеї як об'єкти 

краєзнавчо-туристичної 

діяльності. 

14 2 4   8 14  2   12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
54 8 14   32 52 4 2   46 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Туристичне країнознавство як наука 

Тема 5. Методологічні 

основи туристичного 

країнознавства. 

12 2 2   8 13 2    11 

Тема 6. Сучасні світові 

тенденції. 
14 2 4   8 11     11 

Тема 7. Країни Європи. 14 2 4   8 14 2    12 

Тема 8. Короткий огляд 

країн з високим рівнем 

розвитку туризму. 

14 2 4   8 12     12 

Разом за змістовим 

модулем 2 
54 8 14   32 50 4    46 

Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Основи географії туризму 

Тема 9. Туризм як 

соціальне явище. 
12 2 2   8 18 2 2   14 

Тема 10. Туристські 

ринки і послуги в 
15 2 4   9 15     15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

туризмі. 

Тема 11. Рекреаційне та 

туристичне районування. 
15 2 4   9 15     15 

Разом за змістовим 

модулем 3 
42 6 10   26 48 2 2   44 

Усього годин 150 22 38   90 150 10 4   136 

 

 5. Теми семінарських занять (ЗА НАЯВНІСТЮ) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  - 

 Разом - 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Тема 1.Становлення краєзнавства як науки. 2 

2  Тема 2. Навчальні краєзнавчі екскурсії. 2 

3  Тема 3. Організація краєзнавчого спостереження і практичних робіт. 2 

4  Тема 4. Подорожі у Стародавньому світі та в епоху Середньовіччя.  2 

5  Тема 5. Епоха Великих географічних відкриттів та діяльність українських 

організацій з розвитку туризму. 
2 

6  Тема 6. Визначні музеї України.  2 

7  Тема 7. Заснування міста Харкова: теорії, символіка, будівництво фортеці. 2 

8  Тема 8. Територія в країнознавстві. 2 

9  Тема 9. Політична карта світу – основа країнознавчих знань. 2 

10  Тема 10. Расові, етнічні, мовні та релігійні відмінності людства. 2 

11  Тема 11. Формування сучасної політичної карти країн Центрально-Східної 

Європи. 
2 

12  Тема 12. Країнознавча характеристика однієї з країн Центрально-Східної 

Європи. 
2 

13  Тема 13. Туристичний імідж території. 2 

14  Тема 14. Методологічні основи створення туристичного іміджу країни. 2 

15  Тема 15. Географія туризму як наукова дисципліна. 2 

16  Тема 16. Індустрія туризму. 2 

17  Тема 17. Туристсько-рекреаційна інфраструктура. 2 

18  Тема 18. Основні поняття, терміни та категорії науки «Географія туризму». 2 

19  Тема 19. Туризм як соціо-еколого-економічна система. 2 

 Разом 38 

 

7. Теми лабораторних занять (ЗА НАЯВНІСТЮ) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 - - 

 Разом - 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
 

1 2 3 

1 Тема 1. Об’єктно-предметна сфера та джерельна база краєзнавства. 8 
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1 2 3 

2 Тема 2. Краєзнавчі дисципліни в системі гуманітарних наук. 8 

3 Тема 3. Доля краєзнавства у ХХ столітті. 6 

4 Тема 4. Краєзнавча робота. Напрями вивчення свого краю. 8 

5 Тема 5. Методи та концепції країнознавчих досліджень.  8 

6 Тема 6. Національна держава і міжнародний туризм у вимірах глобалізації. 8 

7 Тема 7. Категорії туристичного країнознавства. 8 

8 Тема 8. Країнознавча характеристика країн Америки. 8 

9 Тема 9. Місце і роль географії туризму у програмі підготовки спеціалістів з 

туризму. 
8 

10 Тема 10. Структура та типологія національних туристичних ринків. Тип 

національного туристичного ринку України. 
9 

 Тема 11. Географія активних видів туризму. 9 

 Разом 90 

 

9. Індивідуальні завдання 

(ЗА НАЯВНІСТЮ) 

 

10. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія туризму» передбачає 

проведення лекційних та практичних занять, а також самостійну роботу студентів.  

 

11. Методи контролю 

Для оцінки знань студентів використовується поточний і підсумковий контролі.  

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті.  

Підсумкова форма контролю – екзамен. 

 

12. Розподіл балів, які отримують слухачі 

Приклад для екзамену 

Поточна атестація та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

ек
за

м
ен

 

С
у
м

а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 СР 
МК 

№ 1 
Т5 Т6 Т7 Т8 СР 

МК 

№ 2 
Т9 Т10 Т11 СР 

МК 

№ 3 

4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 20 100 

Поточна модульна 

оцінка – 19,  контрольна 

оцінка – 5,  самостійна 

робота – 5, загальна 

оцінка – 29  

Поточна модульна оцінка – 

19,  контрольна оцінка – 5, 

самостійна робота – 5,   

загальна модульна оцінка  

– 29 

Поточна модульна 

оцінка – 12,  контрольна 

оцінка – 5, самостійна 

робота – 5,   загальна 

модульна оцінка  

– 22 

  

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів; 

СР – самостійна робота; 

МК – модульний контроль. 

 

3 бали – відповідь “відмінно” 

2 бали – відповідь “добре” 

1 бал – відповідь “задовільно” 

1 бал – якісне, змістовне доповнення (1 або кілька, але не більше за суму на тему) 

1 бал – участь у дискусії, обговоренні проблеми (1 або кілька, але не більше за суму на тему) 
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1 бал – змістовне, проблемне питання доповідачу (1 або кілька, але не більше за суму на тему) 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (екзамен) 

 

1. Структура навальної дисципліни «Краєзнавство, країнознавство та географія 

туризму», її мета та завдання.  

2. Визначення поняття «краєзнавство».  

3. Об’єкт, предмет, задачі та функції туристського краєзнавства.  

4. Джерела національного краєзнавства. 

5. Основні етапи розвитку краєзнавства в Україні.  

6. Характеристика основних етапів розвитку краєзнавства в Україні.  

7. Видатні постаті українського краєзнавства. 

8. Становлення краєзнавства як науки. 

9. Методи в туристсько-краєзнавчій діяльності.  

10. Напрямки краєзнавчих досліджень.  

11. Рівні туристсько-краєзнавчих досліджень.  

12. Термінологічні дискусії та їх значення для визначення статусу краєзнавства.  

13. Навчальні краєзнавчі екскурсії.  

14. Організація краєзнавчого спостереження. 

15. Основи проведення практичних робіт з краєзнавства. 

16. Історична періодизація туристського краєзнавства.  

17. Витоки краєзнавства.  

18. Зародження наукового краєзнавства. 

19. Становлення краєзнавства.  

20. Організація краєзнавства в Україні.  

21. Діяльність Української республіканської ради по туризму та екскурсіях щодо 

розвитку масового туристського руху в Україні. 

22. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців. 

23. Музеї – державні та громадські установи, що займаються  краєзнавчо-освітньою 

діяльністю.  

24. Роль музеїв у розвитку суспільства.  

25. Класифікація музеїв України. 

26. Визначні музеї України. 

27. Львів – місто-музей і місто музеїв. 

28. Теорії про дату заснування міста Харкова.  
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29. Теорії про походження назви міста Харкова.  

30. Герб міста Харкова та повітових міст Харківської області. Будівництво Харківської 

фортеці. 

31. Основні етапи розвитку країнознавчих знань.  

32. Інституціоналізація країнознавства. 

33. Концепції і предмет країнознавчих досліджень. 

34. Історія становлення та розвиток туристичного країнознавства.  

35. Місце країнознавства у системі туризмознавчих дисциплін.  

36. Функції країнознавчої дисципліни.  

37. Завдання країнознавства. 

38. Територія країни, її склад, ресурси.  

39. Параметри території країни: розмір, кордони, конфігурація.  

40. Державні кордони, їхня характеристика. 

41. Цивілізаційний підхід до вивчення країн сучасного світу.  

42. Глобалізація. Міжнародна інтеграція.  

43. Геоекономіка і геополітика.  

44. Регіоналізація: сучасні підходи до поділу світу та окремих країн на регіони.  

45. Регіони світу. 

46. Політична карта світу: форми правління, форми державного устрою, типи політичних 

режимів.  

47. Расові та етнічні відмінності людства. 

48. Мовне розмаїття населення Землі. 

49. Релігійна строкатість світу. 

50. Загальна характеристика Європи.  

51. Регіони Європи.  

52. Значення Європейського Союзу у розвитку економіки Європи.  

53. Формування сучасної політичної карти країн Центрально-Східної Європи.  

54. Країнознавча характеристика однієї з країн Центрально-Східної Європи. 

55. Характеристика країн з високим рівнем розвитку туризму. 

56. Поняття «образ» - «імідж» - «бренд» території: ієрархія, сутність, властивості та 

специфіка застосування.  

57. Методологічні основи створення туристичного іміджу країни. 

58. Туризм як результат пересування людей по різних туристських маршрутах.  

59. Історія виникнення і розвитку подорожей і туризму.  

60. Класифікація та види туризму.  

61. Туризм як сучасна галузь «невидимого експорту». 

62. Прямий і непрямий вплив розвитку на економіку регіону чи країни.  

63. Уявлення про туристичні ринки.  

64. Джерела збору інформації про стан зарубіжних і вітчизняних туристських ринків.  

65. Чинники, що визначають сегментацію міжнародного туристського ринку.  

66. Регіональні та національні туристичні ринки.  

67. Послуги на туристичному ринку. 

68. Зміст і специфіка поняття «індустрія туризму».  

69. Структура індустрії туризму за різними авторами і підходами.  

70. «Туристсько-рекреаційна інфраструктура»: визначення поняття. 

71. Визначення поняття «туристичний ринок» (або «ринок туристичних послуг»).  

72. Особливості туристичного попиту та туристичної пропозиції. 

73. Чинники формування та види ринку туристичних послуг. 

74. Структура та типологія національних туристичних ринків.  

75. Тип національного туристичного ринку України. 

76. Процес рекреаційного та туристського районотворення, його характеристика.  

77. Районоутворюючі ознаки в туризмі та головні риси туристичних районів.  

78. Рекреаційна оцінка території та формування рекреаційних районів. 
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79. Туристичне районування території України. 

80. Поняття «туризм» і «турист»: українське і міжнародне розуміння.  

81. Підходи до визначення туризму та їх географічна інтерпретація: статистичний 

функціональний, сутнісний (системний).  

82. Туризм як соціо-еколого-економічна система.  

83. Суб’єкти туризму.  

84. Сутність і співвідношення понять «вільний час», «дозвілля», «відпочинок», «розваги», 

«рекреація», «туризм».  

85. Сутність і співвідношення понять «туризм», «подорож», «екскурсія», «міграція».  

86. Функції туризму: медико-біологічна, соціально-культурна, економічна, виховна, 

комунікативна, екологічна.  

87. Зміст та завдання науки «Географія туризму». Погляди науковців на об’єкт і предмет 

дослідження географії туризму.  

88. Вивчення туризму в соціології, психології, економіці, правознавстві та інших науках. 

Тематика досліджень туризму зазначеними науками.  

89. Співвідношення географії туризму і туризмології, географії туризму і рекреаційної 

географії (спільні риси та відмінності).  

90. Місце географії туризму в ієрархічній структурі географічних і суспільно-

географічних наук за різними авторами.  

91. Функції географії туризму (теоретична, конструктивна, освітня, виховна, світоглядна, 

прогностична).  

92. Зв’язки географії туризму з іншими науками – географічними і негеографічними.  

93. Історія виникнення і розвитку географії туризму в Україні. Вклад українських учених 

у розвиток географії туризму. 

 

13.3. Плани семінарських та практичних занять 

Плани практичних занять наведені у додатку 1 до цієї програми. 

 

13.4. Завдання для самостійної роботи студентів 

Завдання для самостійної роботи слухачів наведені у додатку 2 до цієї програми. 

 

13.5. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

Матеріали до контрольних робіт наведені у додатку 3 до цієї програми. 

 

13.6. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

Пакет ККР для перевірки знань и наведений у додатку 4 до цієї програми. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Аріон О.В. Географія туризму: навч.-метод. посіб. / О.В. Аріон, С.І.Уліганець. – К. : 

ВГЛ «Обрії», 2009. – 172 с. 

2. Бабкин А.В. Специальные види туризма / А.В. Бабкин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2008. – 252 с. 

3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної 

географії / О.О. Бейдик.  – К. : Ін-т туризму федерації профспілок України, 1998. – 130 с. 
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