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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Просторово-
часовий аспект розвитку туризму ”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -4 

Галузь знань 
24 Сфера 

обслуговування 
(шифр, назва) 

  
За вибором студента 

 

Модулів – 2 
Напрям 

  
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність 242  

Туризм 
 

 2-й 2,3-й 
Курсова робота - немає Семестр 

Загальна кількість годин -
120   

4-й 4,5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 6,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

32 год.  8 год. 
Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

56 год. 100 год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1 
для заочної форми навчання – 0, 25 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

       Дисципліна «Просторово-часовий аспект розвитку туризму» призначена для 
підготовки дипломованого спеціаліста за спеціальністю 242 – Туризм. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із основними періодами розвитку 
мандрівництва, передумовами , що призвели до формування наукової основи виникнення 
туризму як галузі, аналізу її структури та просторово-часових аспектів їхнього 
функціонування. 

Завдання курсу: - набуття теоретичних знань про історію світового та вітчизняного 
туризму, формування правильного бачення  розвитку його основних складових; 

- вивчення чотирьох періодів розвитку мандрівництва та туризму; 
- аналіз розвитку подорожей у стародавньому світі; 
- ознайомлення із найвідомішими стародавніми мандрівниками світу та України; 
- вивчення світового та вітчизняного мандрівництва в середні віки та в 16-19 ст.; 
- ознайомлення із розвитком українського туризму за період 19- поч.20 ст.; 
- аналіз сучасного стану розвитку туризму в Україні. 
 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: - періоди розвитку туризму та їхні основні особливості; 
- відомих світових мандрівників та їхній внесок у розвиток мандрівництва ; 
-  відомих вітчизняних  мандрівників та їхній внесок у розвиток світового та 

вітчизняного мандрівництва ; 
- особливості розвитку готельного господарства світу та України ; 
- закономірності розвитку древнього періоду, періоду середньовіччя та 

новітнього періоду у розвитку туризму;  
- особливості виникнення наукової основи для розвитку туризму; 
- особливості розвитку туризму в 20 ст.; 
- правові аспекти функціонування сучасного туризму України.   
вміти: - виділяти часові та просторові аспекти розвитку туризму як світового, так і 

вітчизняного; 
- зображати на карті основні шляхи стародавніх мандрівників, в тому числі 

теренами України; 
- зображати на карті основні центри виникнення мандрівництва та готелярства; 
- користуватися картографічними матеріалами та роздатковою літературою, 

вміти її опрацьовувати; 
- формулювати власні висновки на основі опрацьованої літератури. 

  
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Просторово-часовий аспект розвитку світового туризму. 
 

Тема 1. Вступ. Мета навчального курсу та його структура. Зв'язок з іншими 
дисциплінами. Періодизація розвитку туризму та подорожей.  
        Тема 2 . Особливості формування подорожей у Стародавньому світі. Історичні етапи 

формування основних напрямків мандрівництва та регіональні особливості. 
Чинники зародження подорожей та перші письмові згадки. 

        Тема 3.  Просторово-часовий аспект виникнення та розвитку подорожей у Римській 
імперії. Військові походи стародавніх римлян. Розвиток туристичної та 
готелярної  справи у стародавньому Римі.  



 5 

        Тема 4. Мандрівництво у епоху Середньовіччя. Просторові вектори подорожей «Схід-
Захід» Вплив арабської цивілізації на розвиток подорожей. Найвідоміші 
арабські мандрівники. Велике переселення народів. 

        Тема 5.  Перші кругосвітні мандрівники та відкриття земель. Значення подорожей Хр. 
Колумба, Ф. Магелана та Фр. Дрейка.  

        Тема 6. Мандрівництво в період 13-19ст. Перші туристичні організації світу. Основні 
тенденції розвитку туризму. Кругосвітні плавання Джеймса Кука та російських 
мандрівників. Томас Кук  та його новаторство. 

         Тема 7. Розвиток туризму у світі у 20 столітті: періодизація та основні вектори 
розвитку. Перехід від елітного до соціального туризму. Розквіт туристичної 
індустрії та масового туризму у розвинутих країнах світу. Сучасний стан 
розвитку туризму у світі. 

           
Змістовний модуль 2. Просторово-часовий аспект розвитку туризму в Україні. 

 

        Тема 8. Мандрівництво в Україні як праобраз туризму. Україна очима іноземних 
мандрівників. Відомі українці та їхній внесок у дослідження земної кулі. 
Зародження готельної справи в Україні.  

         Тема 9.  Організація туризму в Україні за період 18-поч. 20ст.. Виникнення в Україні 
перших туристичних організацій. Передумови створення та структура перших 
закладів розміщення.  

       Тема 10.  Рекреаційне освоєння Криму. Виникнення та функціонування Кримсько-
Кавказького гірського клубу. Зародження туристсько-екскурсійної справи на 
західноукраїнських землях. Розвиток готельної справи у другій половині 19- на 
початку 20 століття.. 

       Тема 11.  Розвиток туризму в Україні у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) 
Централізована система управління туризмом на східній Україні. Період 
«українізації» та її вплив на розвиток туристсько-екскурсійної справи. 
Краєзнавчо-екскурсійні товариства «Плай» та «Чорногора».  

       Тема 12. Туризм в Україні у повоєнний час (50-60 рр.). Відновлення туристсько-
екскурсійної діяльності. Удосконалення системи організації та управлінням 
туризмом у 50-60 рр..  

       Тема 13.  Розвиток молодіжного та міжнародного туризму в Україні (70-80 рр.). 
«Інтурист»- лідер туристичних організацій в СРСР. БММТ Супутник і 
молодіжний туризм.  

       Тема 14   Сучасний стан розвитку туризму в Україні. Правові засади розвитку туризму в 
Україні. Особливості розвитку та основні проблеми різних типів туристичної 
галузі.. 
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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 ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Розвиток світового туризму. 
Тема 1. Вступ. Мета 
навчального курсу та 
його структура. 
Зв'язок з іншими 
дисциплінами. 
Періодизація 
розвитку туризму та 
подорожей.  
 

12 4 4   4 3 1 2   8 

Тема 2. Особливості 
формування 
подорожей у 
Стародавньому світі. 

8 2 2   4 1 1    8 

Тема 3.  Просторово-
часовий аспект 
виникнення та 
розвитку подорожей 
у Римській імперії. 

8 2 2   4 1 1    7 

Тема 4.   
Мандрівництво у 
епоху 
Середньовіччя.   

8 2 2   4 1 1    7 

Тема 5.  Перші 
кругосвітні 
мандрівники та 
відкриття земель 

8 2 2   4 3 1 2   7 

Тема 6. 
Мандрівництво в 
період 13-19ст. 
Перші туристичні 
організації світу 

8 2 2   4 1 1    7 

Тема 7. Розвиток 
туризму у світі у 20 
столітті: 
періодизація та 
основні вектори 
розвитку 

8 2 2   4 1 1    7 

Разом- зм. модуль 1 60 16 16   28 11 7 4   56 
 

Змістовий модуль 2. Історія розвитку туризму в Україні. 
Тема 8. 
Мандрівництво в 
Україні як праобраз 

8 2 2   4      7 
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туризму. 
Тема 9. Організація 
туризму в Україні за 
період 18-поч. 20ст.. 

12 4 4   4 1 1    7 

Тема 10.  
Рекреаційне 
освоєння Криму. 
Виникнення та 
функціонування 
Кримсько-
Кавказького 
гірського клубу. 

8 2 2   4 3 1 2   7 

Тема 11. Розвиток 
туризму в Україні у 
міжвоєнний період 
(1918-1939 рр.) 

8 2 2   4 1 1    7 

Тема 12. Туризм в 
Україні у повоєнний 
час (50-60 рр.). 

8 2 2   4 1 1    7 

Тема 13.  Розвиток 
молодіжного та 
міжнародного 
туризму в Україні 
(70-80 рр.). 

8 2 2   4 3 1 2   7 

Тема 14. Сучасний 
стан розвитку 
туризму в Україні. 
Правові засади 
розвитку туризму в 
Україні.  

8 2 2   4      7 

Разом – зм. модуль 2 60 16 16   28 9 5 4   49 

Усього годин  
120 32 32   56 20 12 8   100 

Модуль 2 

Курсова робота 
  - -  -   - - -  

Усього годин 
            

 

4. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Мандрівки у світовій історії. Значення Олімпійських ігор в 
світовій історії подорожей. Морські експедиції китайців. 

2 

2 Римська імперія та її внесок у розвиток мандрівництва та 
готелярства. Хрестові походи та їхнє значення в історії 
паломництва. 

2 

3 Розвиток мандрівництва в 13-19 столітті. Піратство в історії 4 
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подорожей. Європейські подорожі та завоювання у центральній 
Америці. 

4 Український туризм в кінці 19- на поч.. 20 століття. Зародження 
готельної справи в Україні. Виникнення в Україні перших 
туристичних організацій. 

4 

5 Розвиток подорожей та туризму в Україні в першій половині 20 
ст. Краєзнавчо-екскурсійні товариства на західноукраїнських 
землях. Найвідоміші українські мандрівники 20 ст. 

4 

6 Основні напрямки розвитку українського туризму у другій 
половині 20 ст. Сучасний туризм в Україні. 

4 

 Разом 20 
                                                                                                          

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Складання порівняльної хронологічної таблиці розвитку туризму 
у світі та українського туризму. 

4 

2 Великі географічні відкриття 15-17 ст. Вивчення шляхів 
подорожей відомих європейських мандрівників-першовідкривачів 
15-17ст. 

4 

3 Аналіз сучасного стану розвитку туристичної галузі в Україні. 
Основні напрями державної політики. 

4 

 Разом 12 
                                                                                 

7. Теми лабораторних  занять 
     У навчальній програмі лабораторні заняття не заплановані.  
 

8. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Особливості подорожей фінікійців та карфагенян. Мандрівництво 
стародавніх греків та римлян. Внесок стародавніх китайців у 
розвиток мандрівництва. 

7 

2 Перші відомості про мандрівництво по території України. 
Джерела інформації. Розвиток подорожей за часів Київської Русі. 

7 

3 Вплив арабської цивілізації на розвиток подорожей у 
середньовіччі. Найвідоміші арабські мандрівники. Подорожі та 
мандрівки норманів.  

7 

4 Освоєння туристично-рекреаційного потенціалу України. 
Розвиток українського мандрівництва та готельної справи. 
Найвідоміші українські мандрівники та засновники перших 
краєзнавчих гуртків. 

7 

5 Період виникнення перших туристичних організацій. Томас Кук 
та його внесок у становлення галузі туризму світу. Територіальні 
особливості розвитку перших туристичних організацій. Розвиток 
готельної справи в Америці та Європі. 

7 

6 Система управління світовим туризмом: створення та 
функціонування. Розвиток міжнародного туризму та рекреаційно-
оздоровчої діяльності.  

7 

7 Реформування галузі туризму під час виникнення різних 7 
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політико-адміністративних утворень. Організація системи 
управління туризмом на теренах СРСР та в межах Польщі. 
Молодіжний туристичний рух та форми його прояву. 

8 Історичні передумови виникнення та розвитку готельної справи у 
світі. Перші згадки про заклади розміщення. Основні етапи 
розвитку готелів у світі та в Україні. 

7 

 Разом  56 
 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Немає. 

 

10. 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. Крім того, 
беруться до уваги модульні контрольні роботи. 

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

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

− друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 
використання набутих знань стосовно територіальної диференціації розвитку 
туризму в світі та Україні.. 

 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. 

                                                                   
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
контрольна 

робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
32 100 

М1 П 1-8  М2 П 9-16  
10 24 34 10 24 34 
П1, П2 ... П 16 – теми практичних та семінарських робіт 
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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   
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. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1.Ковальчук А.С., Паньків Н.М. Історія розвитку туризму у світі та Україні. Навчально-
методичні вказівки для студентів географічного факультету спеціальності «Туризм». – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 28 с. 
2. Паньків Н.М., Ковальчук А.С. Історія розвитку туризму. Тексти лекцій.- Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 88 с. 
3. Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному і національному 
вимірах. Історія і сучасність: Монографія. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 
Франка, 2008. – 266 с. 
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4. Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Історія розвитку туризму: навчальний посібник / 
Марта Мальська, Наталія Паньків, Анна Ховалко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 
240 с. 
5. Мальська М., Паньків Н., Ховалко А. Світовий досвід розвитку туризму: підручник / 
Марта Мальська, Наталія Паньків, Анна Ховалко. – К: Центр учбової літератури, 2017. – 244 
с. 
6. Н.Паньків, А.Ховалко. Навчально-методичні вказівки до виконання практично-
семінарських занять та самостійної роботи студентів з курсу «Історія розвитку туризму в 
світі та Україні» для студентів спеціальності «Туризм» / Н.Паньків, А.Ховалко. - Львів: ЛНУ 
імені Івана Франка, 2014. – 63 с. 
 

13. Рекомендована література 

Базова 

1.  Беспалов Ю. Г., Беспалова Н. Ю., Носов К. В. Эпоха великих географических открытий.          
Лабиринты истории. –Харьков, 2002. – 220 с. 
2.  Воронкова Л. П. История туризма и гостеприимства: Учебное пособие. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 
2004. – 304 с. 
3. Верн Ж. История великих путешествий: В 3 книгах: М.: Герда, 1993. – Кн.1-3. 
4. Дахно І. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: Мапа, 2004. - 608 с. 
5. Дмитриевский Ю. Д. Страноведение и география международного туризма. – Спб., 1997. – 
200 с. 
6.З історії вітчизняного туризму. Збірник наукових статей. – К.: Інститут туризму Федерації 
профспілок України, 1997. 
7. Розвиток туризму в Україні: Проблеми і перспективи. Зб. наук. статей. – К.: Слав’янський 
діалог, 1995. – 244 с. 
8. Соколова М.В. История туризма: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002. – 352 с.  
9. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник. – К.: Вища 
школа, 2002. – 195 с. 
10. Мальська М.П., Рутинський М.Й., Паньків Н.М. Туризм у міжнародному та 
національному вимірах: історія і сучасність: Монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2008. – 268 с. 

Допоміжна 

1.  Александрова А. Ю. Международный туризм: Учеб. Пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464с. 
2.  Блій Г., Муллер П.,  Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти. – К.: Либідь, 2004. – 738с. 
3.  Зорин И. В., Квартальнов В. А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы 
истатистика, 2000. – 368 с. 
4.  Крючков А. А. История международного и отечественного туризма: Учебное пособие. – М., 
1999. – 346 с. 
5.  Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий. – М , 1957. – 380 с. 
6.  Николаенко Т. В., Николаенко Д. В. История и региональные особенности мирового туризма. – 
Харьков, 1998. – 267 с. 
7.  Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Философский анализ. – К.: Феникс, 2002. – 760 
с. 
8.  Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / За ред. 
Проф.. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 575 с. 
9.   Січинський В. Ю. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань 
чужинців про Україну за десять століть. – К.: Довіра, 1992 . – 430 с. 
10.  Шаповал Г. Ф. История туризма: Учеб. Пособие. – Минск: Экоперспектива, 1999. – 303 с.  
 

 
 


