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1. Опис дисципліни 

 

Анотація 

дисципліни 

(призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Дисципліна «Географія туризму і Рекреаційна географія» є 

нормативною дисципліною з спеціальності Туризм для 

освітньої програми Туризм, яка викладається в 5 семестрі в 

обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам 

необхідні знання, обов’язкові для того, щоб вміти 

орієнтуватися в геопросторовій системі туристичних 

потоків; на вивчення сучасних тенденцій у розвитку 

рекреаційного туризму, географії поширення природних 

рекреаційний ресурсів. Тому у курсі представлено як огляд 

світового туристичного руху, так і окремих дестинацій, які 

слугують полюсами притягання туристичних потоків  

Мета вивчення Мета навчальної дисципліни “Географія туризму і 

Рекреаційна географія” є:  

● формування сучасного суспільно географічного 

мислення та системи спеціальних знань з теоретичних 

основ вивчення дисципліни 

● використання теоретичних надбань у виробництві та 

просуванні рекреаційних послуг 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

● Дати поглиблене і розгорнуте уявлення студентам про 

міжнародний туризм, основні чинники розвитку і методи 

вивчення цієї сфери людської життєдіяльності;  

● сформувати у студентів наукове розуміння особливостей 

формування і закономірностей розміщення міжнародних 

туристичних потоків та їх значення для розвитку 

національної економіки; 

● вміти виявляти проблеми та аспекти удосконалення 

розвитку й успішного функціонування складових 

рекреаційної географії;  

● використовувати теоретичні надбання в галузі наукових 

рекреаційних досліджень; 

● навчити студентів ефективно використовувати здобуті 

знання у їх практичній діяльності, пов’язаній із 

туристичним бізнесом 

Пререквізити 

 

 

 

 

 

 

Необхідна навчальна база перед початком вивчення 

дисципліни спирається на географічні знання базової 

середньої освіти. Вивчення дисципліни «Географія 

туризму і Рекреаційна географія» тісно пов'язано з усіма 

дисциплінами географічного блоку, історичними і 

економічними дисциплінами 
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Результати 

навчання 

РН 5. Пояснювати суспільні пріоритети щодо охорони 

туристичних ресурсів України та збереження довкілля під 

час виконання професійних обов’язків 

РН 6. Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів 

щодо стану і перспектив розвитку туризму 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 

інформації з різних джерел у професійній діяльності 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 
4 

Галузь знань 
24 Сфера обслуговування 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність 
242 Туризм 
(шифр і назва) 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 
фаховий молодший  

бакалавр 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 2 Рік підготовки 

Змістових модулів – 
5 

3(2)-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  
вибіркове 
(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

5(3)-й 3-й 

Лекції 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 
80 год. 108 год. 

В т.ч. індивідуальні завдання:  
6 год. 

Вид контролю:  
екзамен екзамен 

 

  



6 
 

3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі усь

ого 

у тому числі 

л п інд с.р  л п інд с.р  

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

Модуль І. Рекреаційна географія 

ЗМ1. Теорія та методологія рекреаційній географії 

Тема 1. Основи 

рекреаційної 

географії 

3 0,5 0,5  2  4,5 0,5   4  

Тема 2. Основні 

поняття і терміни 

рекреаційної 

географії 

7 2 1  4  7,5 0,5 2  5  

Тема 3. Рекреація як 

соціально-

економічне явище 

4 0,5 0,5  3  4,5 0,5   4  

Тема 4. Рекреаційна 

діяльність, її 

класифікація 

5 1 1  3  5,5 0,5   5  

Разом за змістовим 

модулем 1 

19 4 3  12  22 2 2  18  

ЗМ2. Особливості рекреаційної діяльності 

Тема 1. 

Територіальна 

рекреаційна система 

9 2 2  5  8 1 1  6  

Тема 2. Туристсько-

рекреаційні ресурси 

6 1 1  4  7 1 1  5  

Тема 3. Туристсько-

рекреаційні ресурси 

регіонів світу 

7 1 1  5  7 1 1  5  

Тема 4. Туристсько-

рекреаційні ресурси 

України 

7 1 1  5  6 0,5 0,5  5  

Тема 5. Проблеми 

та перспективи 

туристсько-

рекреаційної 

діяльності в світі 

8 1 2  5  6 0,5 0,5  5  

Разом за змістовим 

модулем 2 

37 6 7  24  34 4 4  26  

ІНДЗ 4  - - 4  4    4  

Усього годин 60 10 10  40  60 6 6  48  
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Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усь

ого 

у тому числі ус

ьо

го 

у тому числі 

л п інд с.р  л п інд с.р  

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

Модуль 2. Географія туризму 

ЗМ1. Теоретичні та методологічні основи географії туризму 

Тема 1. Географія 

туризму як наукова 

дисципліна 

3 0,5 0,5  2  4 0,5 0,5  3  

Тема 2. Методологія 

та методика 

географічних 

досліджень в 

туризмі 

3 0,5 0,5  2  4 0,5 0,5  3  

Тема 3. Географія 

туристських потоків, 

доходів та витрат 

6 1 1  4  6 1 1  4  

Разом за змістовим 

модулем 1 

12 2 2  8  14 2 2  10  

ЗМ2. Туристичне ресурсознавство 

Тема 1. 

Класифікація та 

географічна оцінка 

туристичних 

ресурсів 

4 1 1  2  4 1 1  2  

Тема 2. Природні 

туристичні ресурси 

6 1 1  4  5,5 1 0,5  4  

Тема 3. Культурно-

історичні ресурси 

туризму 

6 1 1  4  5,5 1 0,5  4  

Разом за змістовим 

модулем 2 

16 3 3  10  15 3 2  10  

ЗМ3. Географія спеціальних видів туризму 

Тема 1. Географія 

рекреаційних видів 

туризму 

6 1 1  4  6 1 1  4  

Тема 2. Географія 

активних видів 

туризму 

3 0,5 0,5  2  3 0,5 0,5  2  

Тема 3. Географія 

культурно-

пізнавального та 

подієвого туризму 

6 1 1  4  6 1 1  4  

Тема 4. Географія 

ділового туризму 

5 0,5 0,5  4  5 0,5 0,5  4  
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Тема 5. Географія 

релігійного туризму 

та паломництва 

5 1 1  3  4,5 1 0,5  3  

Тема 6. Географія 

міського, сільського 

та екологічного 

туризму 

5 1 1  3  4,5 1 0,5  3  

Разом за змістовим 

модулем 3 

30 5 5  20  29 5 4  20  

ІНДЗ 2  - - 2  2    2  

Усього годин 60 10 10  40  60 10 8  42  

 

 

 

Самостійна робота з М1 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Світова спадщина ЮНЕСКО 6 

2.  Історія створення та сучасний стан діяльності 

Всесвітньої туристичної організації 

5 

3.  Законодавче та правове забезпечення туристичної 

діяльності в різних країнах світу 

6 

4.  Особливості формування індустрії туризму в країнах 

світу 

6 

5.  Туристичні центри світового значення 6 

6.  Туроператори і турагенти на світовому ринку 

туристичних послуг 

6 

7.  Процеси глобалізації в світовому туризмі 5 

 Разом 40 
 

Самостійна робота з М2 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 ЗМ1. Теоретичні та методологічні основи географії туризму 

Питання для самостійного опрацювання по темі: Географія 

туризму як наукова дисципліна: 

1. Поняття «туристські потреби» і «рекреаційні 

потреби» - спільне і відмінне 

2. Туристські атракції 

3. Туристична інформація 

Підготовка до семінарських занять по темі 1 

Питання для самостійного опрацювання по темі: 

Методологія та методика географічних досліджень в 

туризмі: 

1. Джерела інформації географії туризму 

14 
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2. Методи збору географічної інформації 

Підготовка до семінарських занять по темі 2 

Питання для самостійного опрацювання по темі: Географія 

туристських потоків, доходів та витрат: 

1. Нерівномірність туристських потоків в світі 

2. Показники, що визначають нерівномірність 

туристського потоку 

3. Географія країн та регіонів з різними значеннями 

коефіцієнту нерівномірності туристського потоку 

Підготовка до семінарських занять по темі 3 

2 ЗМ2. Туристичне ресурсознавство 

Питання для самостійного опрацювання по темі: 

Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів: 

1. Умови використання туристичних ресурсів: 

туристський інтерес та туристські враження 

2. Світова природна та культурна спадщина (список 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО) 

3. Національне культурно-історичне і природне 

надбання 

4. Туристичні ресурси місцевого значення 

Підготовка до семінарських занять по темі 4 

Питання для самостійного опрацювання по темі: Природні 

туристичні ресурси: 

1. Сутність та розмірність основних показників 

комфортності кліматичних умов для цілей розвитку 

туризму: середньорічна, сезонна та добова 

температура повітря, сніговий покрив, режими 

ультрафіолетовій радіації, іонізації повітря, 

атмосферний тиск, опади, переміщення повітряних 

мас 

2. Сутність та показники характеристик водних об’єктів 

(океанів, морів, озер, річок) як туристичних ресурсів 

3. Характеристика та види пляжів 

4. Поняття «купальний сезон» 

Підготовка до семінарських занять по темі 5 

Питання для самостійного опрацювання по темі: 

Культурно-історичні ресурси туризму: 

1. Садиби, фортифікаційні споруди, замкові та 

монастирські комплекси (видатні зразки 

монументального мистецтва) як привабливі 

туристичні об’єкти  

2. Техногенні туристичні ресурси 

3. Етнічна культура та етнографічні пам’ятки що 

відображають культурно-побутові процеси народів 

12 
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дестинації 

Підготовка до семінарських занять по темі 6 

3 ЗМ3. Географія спеціальних видів туризму 

Підготовка до семінарського заняття по темі 7: Географія 

рекреаційних видів туризму 

Підготовка до семінарського заняття по темі 8: Географія 

активних видів туризму 

Підготовка до семінарського заняття по темі 9: Географія 

культурно-пізнавального та родієвого туризму 

Підготовка до семінарського заняття по темі 10: Географія 

ділового туризму 

Підготовка до семінарського заняття по темі 11: Географія 

релігійного туризму та паломництва 

Підготовка до семінарського заняття по темі 12: Географія 

міського, сільського та екологічного туризму 

Підготовка до модульного контролю 

Підготовка до підсумкового контролю 

ІНДЗ 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разом  40 

 

4. Індивідуальні завдання (М1): 
 

1. Опишіть культурно-історичний цикл рекреаційної діяльності. Які типи 

рекреаційної діяльності Ви пропонуєте включити до цього циклу? 

Окремо вкажіть основні, додаткові та супутні типи рекреаційної 

діяльності, наводячи приклади елементарних рекреаційних занять 

2. Побудуйте схему щоденного рекреаційного циклу на власному 

прикладі 

3. Побудуйте схему екскурсійно-пізнавального (тривалість 10 діб) циклу 

рекреаційної діяльності  

4. Побудуйте схему спортивного (тривалість 14 діб) циклу рекреаційної 

діяльності  

5. Побудуйте схему активно-оздоровчого (тривалість 7 діб) циклу 

рекреаційної діяльності  

6. Побудуйте схему приморського (тривалість 14 діб) циклу рекреаційної 

діяльності 

 

 

Індивідуальні завдання (М2): 

 

- Розробка туристичного маршруту по країні (регіону) за вибором 
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- Підготувати і оформити контрольну роботу на задану тематику 

відповідно до діючих у ЗІЕІТ «Методичних рекомендацій з 

підготовки й оформлення ІДЗ» 

Зробити доповідь і захистити основні положення контрольної 

роботи 

(Номери питань для контрольної роботи обирають згідно з 

порядковим номером студента у списку студентів групи) 

Варіант 1 

1. Поняття про систему географічних наук та її структуру. Місце 

географії туризму в системі географічних наук. 

2. Географічне положення як чинник розвитку туризму. 

3. Географія туризму США. 

Варіант 2 

1. Взаємозв’язок географії туризму з іншими науками. Завдання 

географії туризму. 

2. Клімат як чинник розвитку туризму. 

3. Географія туризму Росії. 

Варіант 3 

1. Об’єкт науки «Географія туризму». Предмет і зміст географії 

туризму. 

2. Рельєф як чинник розвитку туризму. 

3. Географія туризму Франції. 

Варіант 4 

1. Головні поняття географії туризму. 

2. Водна мережа країни як чинник розвитку туризму. 

3. Географія туризму Німеччини. 

Варіант 5 

1. Поняття і терміни інших наук, які застосовуються в географії 

туризму. 

2. Природні ландшафти як чинник розвитку туризму. 

3. Географія туризму Італії. 

Варіант 6 

1. Загальнонаукові терміни і поняття, які використовуються в географії 

туризму. 

2. Екологічні чинники розвитку у тризму 

3. Географія туризму Іспанії. 

Варіант 7 

1. Картографічний метод дослідження в географії туризму. 

2. Демографічні чинники розвитку туризму. 

3. Географія туризму Греції. 

Варіант 8 

1. Найважливіші методи дослідження в географії туризму. 

2. Соціокультурні чинники розвиту туризму. 

3. Географія туризму Польщі. 

Варіант 9 
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1. Зміст понять “діяльність”, “туристична діяльність”. Туристична 

діяльність як соціально-економічне і психосоціальне явище. 

2. Економічні чинники розвитку туризму. 

3. Географія туризму Австрії. 

Варіант 10 

1. Поняття про туристичну індустрію. Структура туристичної індустрії. 

2. Людські потреби як чинник розвитку туризму. 

3. Географія туризму Швейцарії 

Варіант 11 

1. Зміст поняття “територіальні туристичні системи”. Структура 

територіальних туристичних систем. 

2. Людські цінності як чинник розвитку туризму. 

3. Географія туризму Бразилії. 

Варіант 12 

1. Поняття про туристичні вузли і центри. Їхня класифікація. 

2. Науково-технічний прогрес як чинник розвитку туризму. 

3. Географія туризму Аргентини. 

Варіант 13 

1. Сутність географічного методу районування. Зміст понять “район” та 

“туристичний район”.  

2. Поняття про туристичні ресурси та їх класифікація. 

3. Географія туризму Мексики. 

Варіант 14 

1. Географічні аспекти глобальних проблем туристичної індустрії. 

2. Природні туристичні ресурси та їх класифікація 

3. Географія туризму Китаю. 

Варіант 15 

1. Сучасне туристичне районування світу. Туристичні макрорегіони в 

статистиці UNWTO. 

2. Історико-культурні туристичні ресурси та їх класифікація. 

3. Географія туризму Австралії. 

Варіант 16 

1. Туристично-рекреаційне районування України. 

2. Поняття про світову спадщину ЮНЕСКО. Світова спадщину 

ЮНЕСКО в Україні. 

3. Географія туризму Нової Зеландії 

Варіант 17 

1. Загальносвітові тенденції в розвитку туризму. Зміна ролі 

туристичних макрорегіонів у світовій туристичній індустрії. 

2. Географія екологічного туризму в світі. 

3. Географія туризму Чехії 

Варіант 18 

1. Характеристика Європейського туристичного регіону.  

2. Географія гірськолижного туризму в світі. 

3. Географія туризму Туреччини 
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Варіант 19 

1. Характеристика Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону. 

2. Географія круїзного туризму в світі.  

3. Географія туризму Бельгії 

Варіант 20 

1. Характеристика Африканського туристичного регіону.  

2. Географія освітнього туризму в світі.  

3. Географія туризму Грузії. 

Варіант 21 

1. Характеристика Близькосхідного туристичного регіону.  

2. Географія релігійно-паломницького туризму в світі.  

3. Географія туризму Норвегії. 

Варіант 22 

1. Характеристика Американського туристичного регіону.  

2. Географія екологічного туризму в світі.  

3. Географія туризму Японії. 

Варіант 23 

1. Світова природна спадщина ЮНЕСКО та критерії до її виділення. 

2. Географія ділового туризму.  

3. Географія туризму Швеції в світі. 

Варіант 24 

1. Світова культурна спадщина ЮНЕСКО та критерії до її виділення. 

2. Географія лікувально-оздоровчого туризму в світі.  

3. Географія туризму Болгарії. 

Варіант 25 

1. Світова нематеріальна спадщина ЮНЕСКО та критерії до її 

виділення. 

2. Географія культурно-пізнавального туризму в світі.  

3. Географія туризму Румунії. 
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5. Методи навчання Лекційна форма навчання: словесні методи 

(пояснення, бесіда, лекція), наочні методи 

(ілюстрація, демонстрація, презентація), 

індуктивний, дедуктивний методи 

Практична форма навчання: репродуктивні 

(відповідь, дискусія), проблемно-пошукові 

(евристичний), дослідницькі - підготування 

презентацій, розробка маршруту, робота у 

комп’ютерному класі засобами intеrnet 

(розрахунки кошторису, бронювання готелів, 

візова та інша туристична інформація, карти 

Google Maps) 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Поточні практичні роботи, самостійні роботи, 

оцінка за індивідуальне навчально-дослідне 

завдання, тестування (контрольна робота).  

Студенти виконують контрольну роботу, яка 

складається з розробки туристичного маршруту, 

що включає наступні елементи: побудова карти 

маршруту в google.maps, характеристика і опис 

туристичних об’єктів країни (регіону), 

інформація щодо відстаней, часу, візового 

режиму, кошторису, безпеки під час подорожі. 

Оформлення у вигляді презентації чи альбому 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет 

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-

логічна схема вивчення дисципліни, тексти та 

електронні презентації лекцій, завдання і 

матеріали до практичних робіт, навчальні 

посібники, фото і відеоматеріали. Навчальні та 

навчально-методичні посібники, наявні у 

бібліотеці. Завдання практичних робіт (в 

електронному вигляді). Перелік контрольних 

запитань і завдань. 

Для вивчення курсу достатньо володіти 

загально вживаними програми такими як 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Power Point, QGIS, EasyWay, 

GPS, InShot, Funimate, VivaVideo, Shotcut, 

Davinci Resolve 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим 
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компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із деканату та презентувати 

виконані завдання під час консультації 

викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або 

ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 

проробка за рекомендованою літературою, а 

також виконання завдань з метою закріплення 

теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають 

бути виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних 

засобів без дозволу викладача, порушення 

дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і 

зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається 

протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних 

занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-

лайн тестування. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти (М1): 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ 

Підсу

м. 

тест 

(МК1) 

Сума 

 

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 

5 

 

 

 

20 50 Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

 3   

 

3 3 3 3 10 

Т1, Т2 ... Т5 – теми  

 

Розподіл балів, які отримують студенти (М2): 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ 

Підсу

м. 

тест 

(МК2) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 
4 

 

 

20 50 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Т1, Т2 ... Т12 – теми  

 

10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Шкала 

оцінювання: 

національна та 

ЄКТС Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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11. Питання до екзамену 

М1: 

1. Розкрийте сутність понять «туристичні» та «рекреаційні» ресурси. 

2. Назвіть види туристичних ресурсів. 

3. Охарактеризуйте кількісні та якісні ознаки туристичних ресурсів. 

4. Назвіть та охарактеризуйте етапи формування туристсько-рекреаційних 

ресурсів. 

5. Які виділяють класи комфортності туристсько-рекреаційних ресурсів? 

6. Які туристичні ресурси називають природними? Назвіть природні 

туристичні ресурси першого та другого порядку. 

7. Дайте визначення поняття «суспільні туристичні ресурси». 

8. Які виділяють архітектурні споруди за їх функціональним призначенням? 

9. Які туристичні ресурси називаються «подієвими»? Наведіть приклади 

подієвих туристичних ресурсів. 

10. Назвіть відмінності між подієвими ресурсами глобального, регіонального 

та місцевого рівнів. 

11. Які виділяють подієві туристичні ресурси за тематикою? 

12. В чому полягає сутність психолого-естетичної оцінки туристичних 

ресурсів? 

13. В чому полягає сутність бальної оцінки туристичних ресурсів? 

14. В чому полягає сутність кадастрової оцінки туристичних ресурсів? 

15. Дайте визначення понять «туризм», «туристична індустрія», 

«туристичний продукт». 

16. Назвіть фактори, що впливають на розвиток туризму та етапи розвитку 

світового туризму 

17. Назвіть види туризму в залежності від мети поїздки. 

18. Назвіть види туризму в залежності від віку туристів. 

19. Назвіть види туризму в залежності від інтенсивності туристичних 

поїздок. 

20. Назвіть різновиди ділового туризму. 

21. Коли і у зв’язку з якими обставинами була створена Всесвітня туристична 

організація? 

22. З якою подією пов’язано заснування Світової спадщини ЮНЕСКО? 

23. Скільки об’єктів (станом на 2012 р.) включає Світова спадщина 

ЮНЕСКО? 

24. Скільки країн мають об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО? 

25. Охарактеризуйте особливості розподілу об’єктів, що включені до 

Світової спадщини ЮНЕСКО, за регіонами світу та за їх типами. 

26. Назвіть туристичні об’єкти України, що включені до Світової спадщини 

ЮНЕСКО. 

27. Які культурні і природні об’єкти України пропонуються включити до 

Списку Світової спадщини ЮНЕСКО? 

28. Назвіть п’ять туристичних регіонів, запропонованих Світовою 

Туристичною Організацією. 
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29. Назвіть найбільш відомі туристичні об’єкти та центри Європи. 

30. В чому полягає особливість Центрально-Східноєвропейського 

туристичного району? 

31. Назвіть 8 країн Південно-Східноазіатського туристичного району. 

32. Назвіть сім країн Центральноамериканського туристичного району? 

33. Назвіть субрегіони Азіатсько-Тихоокеанського туристичного регіону. 

34. Яка країна Азії є найбільш привабливою для прихильників езотеричного 

туризму? 

35. Які ресурси переважають в структурі туристсько-рекреаційного 

потенціалу Центральної та Південної Америки? 

36. Які туристичні ресурси найбільше використовуються у туристичній 

діяльності Саудівської Аравії? 

37. Які чинники стримують розвиток туристичної діяльності в 

Африканському туристичному регіоні? 

38. Назвіть чинники розвитку туризму у післявоєнний період? 

39. Назвіть чинники, що стримують розвиток світового туризму. 

40. Які прогнози щодо розвитку світового туризму та розподілу 

подорожуючих за регіонами світу. 

 

М2: 

ЗМ1. Теоретичні та методологічні основи географії туризму 

Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна 

1. Статистичний, функціональний, сутнісний (системний) підходи в туризмі  

2. Туризм як соціо-еколого-економічна система 

3.  Історичні періоди розвитку туристського руху   

4. Еволюція наукових досліджень в царині географії туризму 

5. Фактори, що формують туристську активність  

6. Поняття «туристська мотивація».   

7. Відомі категоризації психотипів туристів  

8. Туристичний потенціал широке і вузьке його значення   

9. Складові елементи туристського потенціалу   

10. Туристична інфраструктура: поняття та основні елементи  

11. Туристичні умови: основні відмінності від терміну туристичні ресурси  

12. Місце і роль географії туризму в сучасній туризмології   

13. Об'єкт, предмет і завдання географії туризму  

14. Основні класифікаційні ознаки  туризму  

15. Сучасні наукові концепції та моделі в географії туризму   

Тема 2. Методологія та методика географічний досліджень в туризмі  

16. Туристична інформація: джерела та вимоги до неї. Накопичення, 

упорядкування та аналіз географічної інформації для цілей туризму   

17. Методи збору географічної інформації   

18. Оціночні методи в географії туризму   

19. Методи класифікації в географії туризму   

20. Методи типології в географії туризму   
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21. Метод районування   

22. Структурно-логічні моделі О. Бейдика. Рейтингові методи  

23. Картографічний метод та форми його використання в географії туризму   

Тема 3. Географія туристських потоків, доходів та витрат  

24. Основні географічні закономірності функціонування туристських потоків   

25. Регіони і центри, що генерують і що приймають туристський потік   

26. Географічна оцінка туристського потоку по кількість вибуттів 

27. Географічна оцінка туристського потоку по кількість прибуттів 

28. Географія країн та регіонів за середньою тривалістю перебування 

туристів   

29. Географічна оцінка туристичних доходів: окремі регіони і країни (топ - 

10)  

30. Географічна оцінка туристичних  витрат: окремі регіони і країни (топ - 

10)  

31. Туристичне сальдо. Країни та регіони з позитивним та негативним 

туристичним сальдо 

ЗМ2. Туристичне ресурсознавство   

Тема 4. Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсів 

32. Підходи до визначення туристичних ресурсів   

33. Сутнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів   

34.  Підхід П.Дефера: гідром, фітом, літом та антропоном   

35. Класифікація О.Бейдика: природно-географічні, природноантропогенні, 

суспільно-історичні, «суперточка-тур», гомогенні, латентні  

36. Діяльнісний підхід до класифікації туристичних ресурсів  

37. Ціннісний підхід: світова природна та культурна спадщина (список 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО), національне культурно-історичне і 

природне надбання, туристичні ресурси місцевого значення   

38. Туристичні ресурси в сучасних світових та національних конкурсах-

проектах: «Нові сім чудес світу», «Нові сім природних чудес світу», «Сім 

чудес України»,  «Сім природних чудес країни» та ін.  

39. Класифікація туристичних ресурсів та ступенем використання та за 

обсягами туристських потоків 

40.  Реєстр і кадастр туристично-рекреаційних ресурсів   

41. Паспортизація туристично-рекреаційних ресурсів територій 

42. Види оцінок туристичних ресурсів: бальна, економічна, технологічна, 

екологічна, психолого-естетична   

Тема 5. Природні туристичні ресурси 

43. Поняття кліматичних ресурсів та основні показники, що характеризують 

кліматичні туристські ресурси  

44. Характеристика придатності та сучасного використання різних  типів 

клімату для цілей туризму  

45. Поняття  «кліматичний курорт» та «курортна місцевість» 

46. Поняття та  основні складові курортних ресурсів: бальнеологічні ресурси 

(мінеральні і термальні води, їх типи), грязі, озокерит  

47. Бальнеологічні та бальнеогрязьові курорти та курортні місцевості  
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48. Водні туристичні ресурси: їх склад та характеристики, основі географічні 

риси 49. Біотичні туристичних ресурсів: їх склад та характеристики, основі 

географічні риси 

50. Об’єкти  природно-заповідного фонду як туристичний ресурс  

51. Географія природних біосферних заповідників, національних природних 

парків 52. Туристичні ресурси мисливських угідь. Географія мисливського 

туризму в світі 53. Геоморфологічні туристичні ресурси їх склад, 

характеристики та географія    

Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму  

54. Культурна спадщина як ресурс туризму, її матеріальні і нематеріальні 

складові  55. Види культурно-історичних ресурсів  

56. Археологічні туристичні ресурси регіонів світу та України  

57. Архітектурні туристичні ресурси регіонів світу та України .  

58. Музеї та музеї-заповідники – географія музейних міст в світі та Україні   

59. Світові історичні міста їх характеристики   

60. Світова культурно-історична спадщина ЮНЕСКО: географічна 

характеристика 61. Етнографічні ресурси: сутність та  складові. Географія 

музеїв – скансенів в світі та Україні  

62. Подієві ресурси, їх види та  географічна характеристика   

ЗМ 1.3. Географія спеціальних видів туризму   

Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму  

63.  Географія центрів купально-пляжного туризму в туристичних регіонах 

світу і в Україні  

64. Географія  лікувально-оздоровчого туризму в туристичних регіонах світу 

і в Україні   

65.  Географія центів розважального туризму в туристичних регіонах світу і в 

Україні   

66. Географія районів розвитку круїзного туризму в світі   

Тема 8. Географія активних видів туризму  

67. Географія центрів розвитку гірськолижного туризму в світі та Україні  

68. Географія центрів та регіонів розвитку дайв-туризму в світі та  Україні  

69. Географія центрів розвитку гольф-туризму в  регіонах  світу  

70. Географічна характеристика екстремального та пригодницького туризму 

в Україні та регіонах світу 

Тема 9. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму  

71. Географія та характеристика центрів культурно-пізнавального туризму в 

туристських регіонах світу та в Україні  

72.  Географія центрів подієвого туризму в світі та  Україні   

Тема 10. Географія ділового туризму 

73. Видова структура ділового туризму: МІСЕ  

74.  Географія центрів ділового туризму в туристських регіонах світу та в 

Україні  

Тема 11. Географія релігійного туризму та паломництва  

75. Види релігійного туризму  

76. Географія центрів  релігійного туризму у християнстві   
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77. Географія центрів  релігійного туризму у ісламі  

78. Географія центрів  релігійного туризму у буддизмі  

79. Географія центрів  релігійного туризму у іудаїзмі   

80. Географія центрів  релігійного туризму у індуїзмі   

Тема 12. Географія міського, сільського та екологічного туризму  

81. Міста як туристичні центри, їх функції та типи   

82. Світові туристичні міста – мегаполіси їх характеристика  

83. Визначення та види сільського туризму   

84. Географія розвитку сільського туризму в Україні та світі  

85. Підходи до визначення та ознаки екологічного туризму   

86. Види екологічного туризму  

87. Об’єкти та інфраструктура екологічного туризму  

88. Географія центрів та регіонів розвитку екологічного туризму в 

туристичних регіонах світу та в Україні   

 

 

12. Рекомендована література (М1): 

Основна 

 

1. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України: Навчальний посібник. — К., 

2009. 

2. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та 

методика аналізу, термінологія, районування / О.О. Бейдик. – К., 2001. 

– 395 с. 

3. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). 3-є 

видання з переробками та доповненнями / О.О. Любіцева  – К.: 

”Альтерпрес”, 2005. – 436 с.  

4. Мальська М.П. Туристичне краєзнавство. Європа / Мальська М.П., 

Гамкало М.З., Бордун О.Ю. – К.: ЦУЛ, 2009. 

5. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин: 

Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя, 2010. – 336 с.  

6. Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. 

Європа, Азія, Австралія та Океанія : [навч. посіб.] / В. І. Стафійчук, О. 

Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2009. – 427 с. 

7. Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму / Заг. ред. проф. 

О. О. Любіцевої. – К., 2008. 

 

Додаткова 

 

1. Александров В.В. Туризм в системi прiоритетiв регiонального розвитку 

/ Александров В.В., Вишневська О.О., Волкова I.I., Грицак Ю.П., 

Парфiненко А.Ю. – Х.: Видавництво ХНУ iмені В.Н. Каразiна, 2010. 
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2. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та 

рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1997. 

3. Бейдик О.О. Україна: стратегія розвитку національного туризму: 

Навчальний посібник. – К., 2009. 

4. В’їзний туризм. Навчальний посібник / Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., 

Андрєєва Г.П., Зеленська О.О., Григор’єва Т.В., Пархоменко О.Г., 

Дудко В.Б., Михайловський М.О., Бондар С.І. - Ніжин, Видавництво 

Лук’яненко В.В., 2010. – 304 с. 

5. Закон України «Про туризм» від 18.11.2003 р. // ВВР. – 2004. 

6. Любіцева О.О. Туризмознавство: вступ до фаху: підручник / О.О. 

Любіцева, В.К. Бабарицька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2008. – 335 с. 

7. Масляк П.О. Країнознавство : підруч. для студ. та викл. вищ. навч. 

закл. / П. О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 292 с. 

8. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство / Є.В. Панкова . – К.: 

Альтерпресс, 2003. 

9. Петранiвський В.Л. Туристичне краєзнавство / Петранiвський В.Л., 

Рутинський М.Й., Заставний Ф.Д. – К.: Знання, 2006. 

10. Смаль І.В. Географія туризму та рекреація: словник-довідник. - 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. 

11. Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму: навчальний посібник. 

– Ніжин: Видавництво НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004. 

12. Страны мира от А до Я. Новый информационный справочник / Сост. С. 

А. Романцова. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 

2007. 

13. Устименко Л.М. Iсторiя туризму / Л.М. Устименко, I.Ю.Афанасьєв. – 

К.: Альтерпрес, 2008. 

14. Фоменко Н.В. Рекреацiйнi ресурси та курортологiя / Н.В.Фоменко. – 

К.: Центр навчальної лiтератури, 2007. 

15. Явкін В.Г. Проблеми географії та менеджменту туризму / Явкін В.Г., 

Руденко В.П., Король О.Д. та ін. – Чернівці: Рута, 2006. – 260 с. 

 

Інтернет-ресурси 

 

1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – 

http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_2.htm 

2. Все о туризме. Туристическая библиотека. – http://tourlib.net/ 

3. Державна служба туризму та курортів. – www. tourism.gov.ua. 

4. Всесвітня туристична організація. - www. tourism.gov.ua. 

Державна служба статистики України. - http://ukrstat.gov.ua 

 

Статистичні джерела 

1. UNWTO Tourism Highlights, 2013. –  UNWTO, Edition. 2013 – 16 р. 

2. UNWTO Tourism Highlights, 2012. –  UNWTO, Edition. 2012 – 16 р. 

3. UNWTO Tourism Highlights, 2011. –  UNWTO, Edition. 2011 – 12 р. 

http://tourlib.net/books_ukr/maslyak.htm
http://tourlib.net/books_ukr/maslyak.htm
http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_2.htm
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4. UNWTO Tourism Highlights, 2010. –  UNWTO, Edition. 2010 – 12 р. 

5. UNWTO Tourism Highlights, 2009. –  UNWTO, Edition. 2009 – 12 р. 

6. UNWTO Tourism Highlights, 2008. –  UNWTO, Edition. 2008 – 12 р. 

  

Рекомендована література (М2):  

Основна 

1. Басюк Д. І. Основи туризмології: Навч. посіб. — К., 2005. 

2. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія: 

Навч. посіб. — К., 2001. 

3. Бейдик О. О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії 

(географія туризму). — К., 1993. 

4. Бовсуновская А. Я. География туризма: Учеб. пособие. — Донецк, 

2002. 

5. Ільїна О. В. Туризм. Рекреаційна географія. Поняття і терміни. — 

Луцьк, 2004. 

 

Додаткова 

 

6. Крачило Н. П. География туризма. — К.: Вища шк., 1987. 

7. Кузик С. П. Географія туризму. Навчальний посібник. Київ: Знання, 

2011. (http://pidruchniki.ws/1584072043738/turizm/geografiya_turizmu_-

_kuzik_sp)  

8. Географія: світи, райони, концепти: Пер. з англ.: Підручник. — К., 

2004. 

 

Інтернет-ресурси 

1. UNESCO World Heritage List // 

http://www.thesalmons.org/lynn/world.heritage.html 

2. Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної 

спадщини // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_089&check=4/UMfPEGznhh0W6.ZiAu80G3HdlTEs

FggkRbI1c. 

3. Мировое наследие // http://www.mosobr.ru/worldheritage/2007/  

4. Офіційний сайт Світової спадщини ЮНЕСКО // 

http://whc.unesco.org/. 

5. Світова спадщина ЮНЕСКО // 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_спадщина_ЮНЕСКО. 

6. Список об'єктів Світової спадщини на офіційному сайті ЮНЕСКО // 

http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31. 

7. Список об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні // 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_об'єктів_Світової_спадщини_ЮНЕСКО_в

_Україні 

8. Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО // 

http://wikitravel.org/ru/Список_объектов_Всемирного_наследия_ЮНЕСКО. 

http://pidruchniki.ws/1584072043738/turizm/geografiya_turizmu_-_kuzik_sp
http://pidruchniki.ws/1584072043738/turizm/geografiya_turizmu_-_kuzik_sp
http://www.thesalmons.org/lynn/world.heritage.html
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_089&check=4/UMfPEGznhh0W6.ZiAu80G3HdlTEsFggkRbI1c
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_089&check=4/UMfPEGznhh0W6.ZiAu80G3HdlTEsFggkRbI1c
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_089&check=4/UMfPEGznhh0W6.ZiAu80G3HdlTEsFggkRbI1c
http://www.mosobr.ru/worldheritage/2007/
http://whc.unesco.org/
http://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_спадщина_ЮНЕСКО
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31
http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_об'єктів_Світової_спадщини_ЮНЕСКО_в_Україні
http://uk.wikipedia.org/wiki/Список_об'єктів_Світової_спадщини_ЮНЕСКО_в_Україні
http://wikitravel.org/ru/Список_объектов_Всемирного_наследия_ЮНЕСКО
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9. Список нематериального культурного наследия человечества 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_нематериального_культурного_наследия_

человечества. 

10. World Tourism Organization UNWTO [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www2.unwto.org/.  

 

 

Статистичні джерела 

7. UNWTO Tourism Highlights, 2013. –  UNWTO, Edition. 2013 – 16 р. 

8. UNWTO Tourism Highlights, 2012. –  UNWTO, Edition. 2012 – 16 р. 

9. UNWTO Tourism Highlights, 2011. –  UNWTO, Edition. 2011 – 12 р. 

10. UNWTO Tourism Highlights, 2010. –  UNWTO, Edition. 2010 – 12 р. 

11. UNWTO Tourism Highlights, 2009. –  UNWTO, Edition. 2009 – 12 р. 

12. UNWTO Tourism Highlights, 2008. –  UNWTO, Edition. 2008 – 12 р. 
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