
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

 

За вибором 

 

                                

  242  «Сфера 

обслуговування» 

 

Модулів – 2 

 

Напрям підготовки 

242  «Туризм»  

 

Рік підготовки 

Змістових модулів –   2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

наукова доповідь 

Семестр 

Загальна кількість годин –

  90 

 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 0,% 

самостійної роботи 

студента  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

16 год.. 6 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 

Лабораторні 

-. - . 

Самостійна робота 

58.год  74 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

залік залік 

•  

•                           Примітка. 

• Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить (%): 

• для денної форми навчання  

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Основи фізичної і 

суспільної географії ” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістр, напряму  242 «Сфера обслуговування»  (спеціальності ) 242 

«Туризм». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково-терретичні та прикладі 

аспекти фізичної і суспільної географії. 

 Міждисциплінарні зв’язки: Туризмознавство, Ресурсознавство у туризмі 

Менеджмент організації туристичної діяльності, Технології організації туристичної 

діяльності 
 

 

2.1.Метою дисципліни “ Основи фізичної і суспільної географії ” є засвоєння  

студентами основ фізичної і економічної географії, залучення  теоретико-

методологічний основ для поглиблення просторового аналізу природного і 

суспільного середовища на розвиток туристичної сфери.  

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Основи фізичної і 

суспільної географії” є знайомство та засвоєння студентами загальних положень 

фізичної і суспільноїгеографії; розуміння туризму як суспільного явище, що 

розвивається і функціонує у суспільному і природному просторі.   
 

 
 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль: Основи фізичної і суспільної географії 
 

2.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 

 

• загальні науково-теоретичні основи і положення фізичної і суспільної 

географії; 

• основні методи і підходи фізико- і суспільно-географічної оцінки організації 

туристичного простору;  

• системи фізико- і суспільно-географічних чинників, їхній вплив на 

просторову організацію та формування туристичних послуг;  

• просторові основи і закономірності формування ринку туристичних послуг в 

Україні та регіонах світу. 

 

вміти: 

 

• Вільно володіти теоретичними та методологічними основами фізичної і 

суспільної географії; 

• Розв’язувати науково-прикладні фізико- і суспільно-географічні проблеми в 

системі організації послуг туристів;  



• Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт з врахуванням 

фізико- і суспільно-географічних умов розвитку туристичного бізнесу;  

• Знати особливості організації рекреаційно-туристичного простору і вимоги 

до організації та функціонування туристичної інфраструктури. 
 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90_ години_3_ кредитів ECTS 

 

3.Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи фізичної географії 
Тема 1. Предмет і завдання фізичної географії, структура фізичної географії.  

Тема 2. Основні теорії і концепції формування природного середовища у 

фізичній географії.  

Тема 3. Природно-територіальних систем. 

Тема 4. Предмет і завдання суспільної географії, структура та. основні теорії і 

концепції суспільної географії. 

  

Змістовий модуль 2. Основи суспільної географії 
Тема 5. Соціальна географі. Соціальні аспекти туристичних послуг 

Тема 6. Економіко-географічна організація туристичного бізнесу 

Тема 7. Рекреаційно-туристичне районування України 

Тема 8. Фізико-географічні й суспільно-географічні підходи трактування 

формування і використання туристичного продукту.  

 

 
4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  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 

Змістовий модуль 1. Основи фізичної географії 
Тема 1. Предмет і завдання 

фізичної географії, 

структура фізичної 

географії.  

11 2 2   7 10     10 

Тема 2. Основні теорії і 

концепції формування 

природного середовища у 

фізичній географії. 

13 

 

2 3   8 11 2    9 

Тема 3. Природно-

територіальні системи. 

11 

 

2 2   7 11  2   9 

Тема 4. Соціальна 

географі. Соціальні аспекти 

12 2 3   7 9     9 



туристичних послуг 

Разом за змістовним 
модулем 1 

47 8 10   29 41 2 2   37 

Змістовий модуль 2. Основи суспільної географії 

Тема 5. Предмет і зав-

дання суспільної географії, 

структура та. основні теорії 

і концепції суспіл-ної 

географії. 

12 2 2   8 11 2    9 

 

Тема 6. Соціальна гео-

графі. Соціальні аспекти 

туристичних послуг 

11 2 2   7 11  2   9 

Тема 7. Рекреаційно-

туристичне районування 

України 

11 2 2   7 12 2    10 

Тема 8. Фізико-геогра-

фічні й суспільно-

географічні підходи 

трактування формування і 

вико-ристання туристиного 

продукту. 

9 2    7 11  2   9 

Разом за змістовним 
модулем 2 

43 8 6   29 45 4 4   37 

             

Разом за змістовними 
модулями  

90 16 16 - - 58 86 6 6   74 

 

5.Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Географія природних туристично-рекреаційних ресурсів 

світу. 

2 

2 Тема 2. Географія природних туристично-рекреаційних ресурсів 

України 

3 

3 Тема 3. Географія історико-культурних і соціально-економічних 

ресурсів світу. 

2 

4 Тема 4.Географія історико-культурних і соціально-економічних 

ресурсів України 

3 

5 Тема 5. Рекреаційно-туристичне районування України 2 

…  12 

 
6.Теми семінарських занять 

 
№ Назва теми  



з/п 

1 Тема 1. Предмет і завдання фізичної географії, структура фізичної 

географії. Основні теорії і концепції формування природного середовища у 

фізичній географії.  

2 

.2 Тема 2.Предмет і завдання суспільної географії, структура суспільної 

географії. Основні теорії і концепції формування соціального простору у 

суспільній географії. 

2 

  4 

 

7.Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема1. Природно-географічні зони світу 10 

2 Тема 2. Географія цивілізацій і культур світу. 10 

3 Тема 3. Географія туристичних ресурсів України 10 

4 Тема 4. Географія туристичних центрів Світу 10 

5 Тема 5. Географія туристичних центрів України 10 

 Обговорення результатів 8 

 Разом  58 

 

8. Методи навчання 
 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером пізнавальної 

діяльності – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, пошуковий. 

 
9.МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він 

включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального 

матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь 

самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти та навчально-методичну 

літературу, здатність осмислити зміст  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 правовим поняттям та 

термінам; 

 друга частина - студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей 

елементів понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо); 

  
 

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 



 


