
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 
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    Вид контролю: залік 

 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить:  
для денної форми навчання – 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета курсу:сформувати в студентів , що опановують професію фахівця з туризму , 
фаховий світогляд й базовий рівень знань щодо геопросторових аспектів організації 
і функціонування національного туристичного комплексу в контексті його ринково-
економічної модернізації й глобалізаційного входження в світову індустрію туризму.  

Досягненню цієї мети підпорядковані наступні завдання:  
- навчитися розрізняти різні рівні організації туристичної діяльності в контексті 

державному та регіональному;  
- проаналізувати загальнонаціональний, регіональний та локальний аспекти 

туристичної сфери України;  
- ознайомитися з історичною періодизацією українознавчо-геотуристичних досліджень;  
- вивчити загальнонаціональні риси геопросторової організації 

туристичного комплексу;  
- ознайомитися та проаналізувати регіональні особливості туристичного 

комплексу України;  
- проаналізувати основні складові туристичної інфраструктури: готельних 

підприємств, гастрономічної сфери та заклади розваг;  
- дослідити основні геотуристичні аспекти організації та функціонування санаторно-

курортного господарства України;  
- висвітлити стратегічні пріоритети розвитку індустрії туризму в Україні. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи географії туризму України.  
Тема 1. Географія туризму України як наукова дисципліна й окремий напрямок суспільно-
географічного україно-знавства. Об’єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. 
Поняття геопросторової організації туризму.  
Тема 2. Історична періодизація і наукова спадщина українознавчо-туристичних досліджень: 

персоналії, найвідоміші праці.  
Тема 3. Теоретико-методологічна міждисциплінарність геотуристики. Система 
основних методів досліджень.  
Тема 4. В’їзний та внутрішні туристичні потоки. Часова динаміка, структурний та 
геопросторовий розподіл туристичного потоку.  
Тема 5. Ресурсний потенціал туристичного комплексу України.  
Тема 6. Геотуристичні аспекти організації та функціонування підприємств санаторно-

курортного господарства, тимчасового проживання, харчування й дозвілля.  
Тема 7. Регіональна диспропорція ресурсного й інфра-структурного потенціалу 

національного туристичного комплексу. Проблеми інтегрального туристичного 
районування України.  
Тема 8. Стратегічні завдання і пріоритети держави в напрямі стимулювання в’їздного 

туризму. Приватизація і корпоратизація в національному туристичному бізнесі.  
Тема 9. Відродження спортивно-оздоровчого й екскурсійно-українознавчого 
дитячого туризму в контексті національної консолідації й формування підвалин 
майбутнього Української держави 

 

Змістовний модуль 2. Сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку туризму у 
регіонах України  
Тема 10. Західно-Поліський район: туристична характеристика. Регіональні пріоритети та 

перспективи розвитку туристичного бізнесу.  
Тема 11. Центрально-Поліський район: туристична характеристика. Регіональні 
пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.  
Тема 12. Північно-Східний район: туристична характеристика. Регіональні пріоритети та 

перспективи розвитку туристичного бізнесу. 
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Тема 13. Карпатський район: туристична характеристика. Регіональні пріоритети 
та перспективи розвитку туристичного бізнесу.  
Тема 14. Подільський район: туристична характеристика. Регіональні пріоритети 
та перспективи розвитку туристичного бізнесу.  
Тема 15. Центральноукраїнський район: туристична характеристика. Регіональні пріоритети 
та перспективи розвитку туристичного бізнесу.  
Тема 16. Придніпровський район: туристична характеристика. Регіональні пріоритети та 
перспективи розвитку туристичного бізнесу.  
Тема 17. Донецький район: туристична характеристика. Регіональні пріоритети та 
перспективи розвитку туристичного бізнесу.  
Тема 18. Причорноморський район (без АР Крим): туристична характеристика. 
Регіональні пріоритети та перспективи розвитку туристичного бізнесу.  
Тема 19. Майбутнє соціального туризму. Право на лікувально-реабілітаційний туризм для 

соціально незахищених верств населення України: пошук ринково-адаптованих механізмів 
державної підтримки соціального туризму.  
Тема 20. Становлення сільського зеленого туризму як однієї з провідних 
субгалузей міжнародно-туристичної спеціалізації України. 
 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і       Кількість годин      

тем   Денна форма    Заочна форма  
 л п  лаб інд  ср ого   л п лаб інд  ср 

    у тому числі  Всь   у тому числі  

                

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

   Модуль 1          

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи географії туризму України.     

                

Тема 1. Географія туризму 0. 0.              

України як наукова 
5 5 

             

дисципліна й окремий              

               

напрямок суспільно-                

географічного україно-                

знавства.                

Тема 2. Історична 0. 0.              

періодизація і наукова 
5 5 

             

спадщина українознавчо-              

               

туристичних досліджень:                

персоналії, найвідоміші                

праці.                

                

Тема 3. Теоретико- 1 1              

методологічна                

міждисциплінарність                

геотуристики.                

Тема 4. . В’їзний та 3 1 2             

внутрішні туристичні                

потоки                
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Тема 5. Ресурсний потенціал 3 1 2          

туристичного комплексу             

України.             

.             

Тема 6. Геотуристичні 1 1           

аспекти організації та             

функціонування             

підприємств санаторно-             

курортного господарства,             

тимчасового проживання,             

харчування й дозвілля.             

             

Тема 7. Регіональна 3 1 2          

диспропорція ресурсного й             

інфра-структурного             

потенціалу національного             

туристичного комплексу.             

Тема 8. Стратегічні 3 1 2          

завдання і пріоритети             

держави в напрямі             

стимулювання в’їздного             

туризму.             

             

Тема 9. Відродження 3 1 2          

спортивно-оздоровчого й             

екскурсійно-українознавчого             

дитячого туризму в контексті             

національної консолідації й             

формування підвалин             

майбутнього Української             

держави             
             

Разом – зм. модуль1 18 8 10          
             

Всього годин 18 8 10          
             

Змістовий модуль 2. Сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку туризму у 

  регіонах України 

Тема 10. Західно-Поліський  1           

район: туристична             

характеристика. Регіональні             

пріоритети та перспективи             

розвитку туристичного             

бізнесу.             

             

Тема 11. . Центрально-  1           

Поліський район:             

туристична характеристика.             

Регіональні пріоритети та             

перспективи розвитку             
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туристичного бізнесу.             

             

Тема 12. Північно-Східний  1           

район: туристична             

характеристика. Регіональні             

пріоритети та перспективи             

розвитку туристичного             

бізнесу.             

             

Тема 13. Карпатський  1           

район: туристична             

характеристика. Регіональні             

пріоритети та перспективи             

розвитку туристичного             

бізнесу.             

             

Тема 14. Подільський  1           

район: туристична             

характеристика. Регіональні             

пріоритети та перспективи             

розвитку туристичного             

бізнесу.             

             

Тема 15.  1           

Центральноукраїнський             

район: туристична             

характеристика. Регіональні             

пріоритети та перспективи             

розвитку туристичного             

бізнесу.             

.             

Тема 16. Придніпровський  1           

район: туристична             

характеристика. Регіональні             

пріоритети та перспективи             

розвитку туристичного             

бізнесу.             

             

Тема 17. Донецький район:  1           

туристична характеристика.             

Регіональні пріоритети та             

перспективи розвитку             

туристичного бізнесу.             

             

Тема 18.   2          

Причорноморський район             

(без АР Крим): туристична             

характеристика. Регіональні             

пріоритети та перспективи             
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розвитку туристичного  

бізнесу.  

  

Тема 19. Майбутнє 2 
соціального туризму. Право  

на лікувально-  

реабілітаційний туризм для  

соціально незахищених  

верств населення України:  

пошук ринково-адаптованих  

механізмів державної  

підтримки соціального  

туризму.  

  

Тема 20. Становлення 2 
сільського зеленого туризму  

як однієї з провідних  

субгалузей міжнародно-  

туристичної спеціалізації  

України.  
 
 
 
 
 
 
 

 

148 6 
Разом – зм. модуль2 

 

 

Всього годин  
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5. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

  Кількість 
 Тема аудиторних 

  годин 

1 Загальні тенденції розвитку туризму в Україні 2 

2 Загальні тенденції розвитку закладів стаціонарного туризму в 2 

 України  

3 Географія закладів стаціонарного туризму та рекреації  в 2 
 України  

4 Географія розвитку готельної інфраструктури в Україні 2 

5 Географія розвитку ресторанного господарства в Україні 2 

6 Географія туризму Центральної і Північно-Східної України 2 

7 Географія туризму Західноукраїнського регіону 2 

8 Географія туризму Причорномор’я та Приазов’я 2 

   

 

Самостійна робота студента:  
Самостійна робота виконується студентом під керівництвом викладача і полягає у 

виконанні індивідуальних завдань, що є однією з форм організації навчального процесу у 

вищих навчальних закладах. Індивідуальні завдання виконується у формі рефератів, теми 
яких видаються в терміни передбачені робочою навчальною програмою. Студентам 

пропонується до опрацювання наступні завдання: 
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(денна форма навчання)  
Чинники популярності туризму в різних регіонах України серед дітей і дорослих. 

Історія зародження і розвитку різних видів туризму на терені України.  
Туристичний спосіб дозвілля в системі суспільних цінностей людства у ХХІ ст. 

Туризм територією рідної країни як філософія і діяльна практика нового способу 
(стилю) життя українців.  

Стратегія державного менеджменту в сфері національного внутрішнього 
туризму. Структури державного регулювання й управління сферою рекреації і туризму 
в Україні.  

Неурядові організації (асоціації, союзи, клуби, гуртки) та приватні структури, що 
займаються організацією туризму на території країни.  

Вивчення змісту інформації про рекреаційно-туристичні принади регіонів 
держави, що подається у рекламно-інформаційних каталогах.  

Вивчення змісту інформації про національні маршрути теренами України, що 
подається у рекламно-інформаційних каталогах.  

Вивчення змісту інформації про інфраструктуру і набір рекреаційних послуг у 
містах України, що подається у рекламно-інформаційних каталогах.  

Вивчення змісту інформації про інфраструктуру і набір рекреаційних послуг 
українських курортних територій, що подається у рекламно-інформаційних каталогах.  
Самостійне опрацювання наявного потенціалу та принципів організації туризму на 
території України за матеріалами праць:  

1. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати: Путівник. – Харків, 2007. 

2. Івченко А.С. Україна: Путівник. – К.: ГНПП “Картографія”, 2012.  
Економіко-географічний аналіз сучасної географії маршрутів туризму на 

території однієї з областей України (на вибір викладача). На основі матеріалів аналізу 
скласти і представити на обговорення програми трьох найперспективніших турів у дану 
область.  

 

(заочна форма навчання)  
Чинники популярності туризму в різних регіонах України серед дітей і дорослих. 

Історія зародження і розвитку різних видів туризму на терені України.  
Туристичний спосіб дозвілля в системі суспільних цінностей людства у ХХІ ст. 

Туризм територією рідної країни як філософія і діяльна практика нового способу 
(стилю) життя українців.  

Стратегія державного менеджменту в сфері національного внутрішнього 
туризму. Структури державного регулювання й управління сферою рекреації і туризму 
в Україні.  

Неурядові організації (асоціації, союзи, клуби, гуртки) та приватні структури, що 
займаються організацією туризму на території країни.  

Вивчення змісту інформації про рекреаційно-туристичні принади регіонів 
держави, що подається у рекламно-інформаційних каталогах.  

Вивчення змісту інформації про національні маршрути теренами України, що 
подається у рекламно-інформаційних каталогах.  

Вивчення змісту інформації про інфраструктуру і набір рекреаційних послуг у 
містах України, що подається у рекламно-інформаційних каталогах.  

Вивчення змісту інформації про інфраструктуру і набір рекреаційних послуг 
українських курортних територій, що подається у рекламно-інформаційних каталогах.  
Самостійне опрацювання наявного потенціалу та принципів організації туризму на 
території України за матеріалами праць:  

1. 500 чарівних куточків України, які варто відвідати: Путівник. – Харків, 2007. 

2. Івченко А.С. Україна: Путівник. – К.: ГНПП “Картографія”, 2012.  
Економіко-географічний  аналіз  сучасної  географії  маршрутів  туризму  на  
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території однієї з областей України (на вибір викладача). На основі матеріалів аналізу 
скласти і представити на обговорення програми трьох найперспективніших турів у дану 
область.  

 

8. Методи контролю  
1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 

перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 

навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, умінь публічно чи 
письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи.  

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка 
охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант 
контрольних завдань, що складається з трьох частин:  

− перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і 
термінам; 

 

− друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 
використання інформаційних технологій в туризмі.  

Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 
самостійної роботи студента.  
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних   

годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої 
поточної успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки 
враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони 

мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля.  
Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня після 

його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного 
контролю з навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в залікову оцінку 
згідно шкали оцінювання. 
 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (длязаліку) 
 

     Підсумков  

     ий тест  

 Поточне тестування та самостійна робота  (залікова Сума 

     контр.  

     робота)  

  Змістовий модуль 1    

     
50 100 

М1 
 

П 1-9 
  

     

14  36  50   

П1, П2 ... П12 – теми практичних робіт 
 
 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 
заліків). 
 

− максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 
завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені 
– 50 балів; 
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− при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 
відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F незадовільно (без права перездачі) 

не зараховано (без права 

перездачі) 

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 
контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 
встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS,  
у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 
забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 

 

10.Методичне забезпечення 
 

8. Методи контролю  
1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 

перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 

охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 
навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, умінь публічно чи 

письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи.  
2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, яка 

охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант 
контрольних завдань, що складається з трьох частин:  

− перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і 
термінам; 

 

− друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 
використання інформаційних технологій в туризмі.  

Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 
самостійної роботи студента.  
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних   

годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої 
поточної успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки 
враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони 
мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля.  

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня після 
його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного 
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контролю з навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в залікову оцінку 
згідно шкали оцінювання. 
 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (длязаліку) 
 

     Підсумков  

     ий тест  

 Поточне тестування та самостійна робота  (залікова Сума 

     контр.  

     робота)  

  Змістовий модуль 1    

     
50 100 

М1 
 

П 1-9 
  

     

14  36  50   

П1, П2 ... П12 – теми практичних робіт 
 
 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 
заліків). 
 

− максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 
завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені 
– 50 балів; 

 

− при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 
відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 
 

Оцінка Оцінка в 
  За національною шкалою 
    

ECTS балах 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з  

 

диференційованого заліку Залік    
      

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 
     
      

В 81-89 
4

 Дуже добре  
     

С 71-80 
 

Добре Зараховано   
      

D 61-70 
3

 Задовільно  
     

Е 51-60 
 

Достатньо 
 

   
      

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 
контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 
встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS,  
у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 
забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
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