


       
 



 
1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

“Туристичне країнознавство”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 5  

Галузь знань 
24 «Сфера 

обслуговування» 
 

Нормативна 
 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність 242 
«Туризм» 

другий перший, другий  
Курсова робота  - немає Семестр 

Загальна кількість 
годин -150 

третій другий, третій  

Лекції 

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

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

«бакалавр» 
 

64 год. 14 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 10 год. 
Лабораторні 

   
Самостійна робота 

54 год. 126 год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить для денної форми навчання – 64/44 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Якісні зміни у міжнародному економічному розвитку суспільства в напрямі 

постіндустріального ринку зумовили бурхливий розвиток туристичної індустрії. 
Міжнародний туризм і подорожі поступово стають однією з найпотужніших світових 
індустрій. За даними Світової ради з туризму та подорожей внесок цієї галузі у світовий 
ВВП, світові інвестиції, податкові надходження становить близько 11 %, туристична 
індустрія забезпечує зайнятість понад 11% працездатного населення. У багатьох країнах 
туризм перетворився в одну з провідних галузей економіки, став надійним джерелом 
поповнення бюджету. У державах, що активно розвивають дану галузь, іноземний туризм 
дає змогу розв’язувати багато соціально-економічних проблем.  

Курс “Туристичне країнознавство” розроблено для спеціалізованої фахової 
підготовки студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, які 
навчаються за спеціальністю „Туризм”. Навчальна програма курсу передбачає розгляд: 



головних параметрів території країни, державного устрою, інфраструктури, туристичних 
ресурсів, тощо.  

“Туристичне  країнознавство”  -  комплексна  дисципліна, представлена  системою  
знань,  відокремлених  від  класичного країнознавства з метою надання спеціалізованої 
інформації майбутньому  спеціалісту  в  галузі  міжнародного  туризму.  Навчальна 
дисципліна вивчає особливості туристичного потенціалу окремих регіонів і країн світу, 
що посідають провідне місце в туристичній  галузі.  Туристичне  країнознавство  сприяє  
розвитку міжнародного туризму, виступаючи як основа наукового обґрунтування 
туристично-рекреаційного освоєння районів країни, створення  якісного  туристичного  
продукту,  оптимізації  туристичних  маршрутів.  Отримана  студентами  інформація  
може  бути використана для піднесення іміджу України на світовому туристичному  
ринку.  Знання  курсу  “Туристичне  країнознавство”  є необхідною умовою для здобуття 
подальших професійних знань з  міжнародного  туризму,  підвищення  загальної  і  
професійної культури  студентів. 

Метою вивчення дисципліни “Туристичне  країнознавство” є надання майбутнім 
фахівцям комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо 
можливості їх використання в  туристичній  діяльності. 
Досягненню  цієї  мети  підпорядковані  такі  завдання: 

− ознайомити студентів з роллю й місцем туристичного країнознавства в системі 
географічних наук; 

− визначити  специфіку  формування  туристичного  країнознавства, а саме: 
термінологію, поняття, визначення, що використовуються  в  країнознавчих  
дослідженнях; 

− ознайомити з проблемами туристичного районування світу; 
− охарактеризувати  найрозвиненіші  в  туристичному  плані країни-лідерів  певного  

регіону; 
− проаналізувати ресурсні бази та інфраструктури основних туристичних  регіонів,  

країн; 
− визначити тенденції та перспективи розвитку індустрії туризму  окремої  країни. 

Предметом дисципліни є: загальні відомості про туристичні макрорегіони світу і 
туристичні  райони  окремих  держав;  короткі  історичні  відомості про відповідні регіони 
і країни; загальна  характеристика  природно-рекреаційного  потенціалу  країн; загальна 
характеристика туристичного потенціалу країни; основні  дані  про  географію  
туристичних  країн  з  метою відпочинку  та  розваг,  ділового  туризму,  релігійного  
туризму,  лікувально-оздоровчого  туризму. 
  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи країнознавчого дослідження 

Тема 1.    Поняття, предмет і система курсу “Туристичне країнознавство”. 

Методика і функції туристичного країнознавства 
Короткий  нарис  історії  країнознавчої  думки.  Ранні  уявлення про  

країнознавство  (регіональну  географію).  Провідні  наукові школи країнознавства: 
німецька, французька, антропогеографії, районна  школа  М.  Баранського.  Сучасні  
концепції  розвитку країнознавства. Країнознавство  як  навчальна  дисципліна.  Предмет  
і  об’єкт вивчення. Місце країнознавства в системі наукових знань і географічних  наук.  
Формування  туристичного  країнознавства.  Предмет і завдання туристичного 
країнознавства. Основні терміни і поняття в країнознавстві. Загальнонаукові та спеціальні 
наукові методи країнознавчих досліджень. Сутність методів:  системно-структурного  
аналізу,  типології,  районування, етногенезу, статистико-математичного, картографічного 
тощо. Характеристика статистичних і літературних джерел, картографічного і рекламного 
матеріалів. 
Література  [1;  2; 8] 



 
Тема 2.  Програма країнознавчого дослідження 

Територія в країнознавстві: склад території, параметри держави,  державні  кордони.  
Поняття  географічного  положення. Природні ресурси. Природно-рекреаційні ресурси. 
Основні тенденції  глобального  розвитку.  Глобальні  просторові  структури  і 
країнознавство.  Цивілізації  світу.  Цивілізаційний  підхід  у  країнознавстві. Політико-
географічні дослідження у країнознавстві. Розселення у країнознавстві. Мережа поселень. 
Система розселення. Основні фази еволюційного розселення. Процес субурбанізації.  
Поняття  “опорний  каркас”  розселення.  Інфраструктура  у  країнознавстві.  Економічна  
сутність  і  зміст  інфраструктури. Туристична інфраструктура та її складові. 
Територіальна структура господарства. Соціальна структура господарства. Галузева  
структура  господарства.  Технологічна  структура  господарства. Територіальна  
структура господарства.  Туризм як  галузь  господарства.  Типовий  план  вивчення  
країни,  його  необхідність та умовний характер: 
− загальні відомості про країну: повна офіційна назва; географічне положення; територія 

та кордони; 
− природно-рекреаційні ресурси країни: рельєф; клімат; водні ресурси; рослинний і 

тваринний світ; природоохоронні території  (заповідники,  національні  парки);  
унікальні  природні  явища  та  об’єкти.  Оцінка  природно-рекреаційних ресурсів  для  
розвитку  певних  видів  туризму; 

− історико-культурні  ресурси  країни:  коротка  історична  довідка; 
− основні  історичні,  археологічні,  архітектурні  пам’ятки; твори монументального 

мистецтва; 
− етнографічні особливості країни; фольклор, музеї; 
− соціально-економічні умови і ресурси: структура населення,  трудові  ресурси,  рівень  

економічного  розвитку  країни, транспортна доступність території тощо; 
− характеристика туристичної галузі країни: етапи розвитку туризму  в  країні,  

туристична  інфраструктура:  органи  управління туризмом, матеріально-технічна база, 
фірми туроператори  та  турагенти,  центри  підготовки  кадрів.  Динаміка турпотоків. 
Рекламно-інформаційне забезпечення розвитку  туризму.  Місце  країни  на  
міжнародному  ринку  туристичних  послуг; 

− туристичне  районування  території  країни,  основні  туристичні  райони  і  центри  
країни,  їх  характеристика. 

Література  [1;  2;  6] 
 

Тема 3.    Порівняння і типологія в країнознавстві. 

Основні типи регіонів і країн світу. 
Сутність  і  правила  порівняння.  Порівняльний  метод  у  країнознавстві.  Сутність  
класифікації  та  типології.  Основні  типи регіонів  і  країн  світу.  Основні  та  специфічні  
риси  політичної, економічної та туристичної карти світу. Основні соціально-економічні 
типи країн світу: економічно розвинені; країни, що розвиваються; країни з  перехідною 
економікою. Історико-географічні  регіони  світу.  Принципи  і  критерії  районування  
залежно  від  спільних  рис  географічного  положення,  природних  умов,  історичного  та  
етнічного  минулого,  релігійної  визначеності. 

Макрорегіони:  Європа,  Азія,  Африка,  Північна  Америка, Центральна  Америка  і  
країни  Карибського  басейну,  Південна Америка,  Австралія  та  Океанія,  Антарктида. 
Туристичне районування за класифікацією ВТО (залежно від обсягів турпоїздок, обсягів 
валютних надходжень, темпів зростання  кількості  відвідувачів).  Загальна  
характеристика  туристичних макрорегіонів світу за ВТО: європейського, американського, 
близькосхідного, південноазійського, азійсько-тихоокеанського  та  африканського. 
Туристично-рекреаційне районування світу залежно від геополітичного положення  
(географічного, економічного, політичного, історичного, державно-правового), природно-



рекреаційних ресурсів, стану розвитку туристичної інфраструктури. Проблеми 
туристично-рекреаційного районування у працях М. Ананьєва, Н.Мироненко, 
І.Твердохлєбова,  П.  Зачиняєва,  Н.  Фальковича,  М.  Крачила,  О.Бейдика  та  ін. 

Характеристика туристичних країн: Західної, Північної, Південно-Східної та 
Центральної Європи, Середземноморські країни,  країни  Південно-Західної,  Центральної,  
Південної, Східної  Азії,  країни  Північної  і  Латинської  Америки,  Австралія,  Нова  
Зеландія  та  країни  Океанії,  Північної,  Східної,  Центральної,  Західної  та  Південної  
Африки. Географія туристичних країн з метою відпочинку та розваг. Географія  країн  
релігійного  туризму.  Географія  країн  ділового туризму. Географія країн лікувально-
оздоровчого туризму. 

Література  [1–19] 

Змістовний модуль 2. Туристична характеристика окремих країн світу 

Тема 1. Характеристика Франції як провідної туристичної країни 

європейського регіону. Характеристика  Франції  згідно  з  програмою  країнознавчого 
дослідження й типового плану вивчення країни. 
Туристичні  райони:  столичний  (Париж  та  Іль-де-Франс); північний  (Нор-Па-де-Кале,  
Пікардія); західний (Нормандія, Бретань, долина Луари, Центр, Пуату-Шаранта); 
південний (Аквітанія, Міді-Піренеї, Лангедок - Руссільон, Прованс - Альпи - Лазурний 
берег, Рив’єра -Лазурний  берег,  Корсика); центр  Франції  (Лімузен,  Овернь,  Рона - 
Альпи); східний  (Бургундія,  Франш - Конте,  Ельзас,  Лотарингія,  Шампань  - Арденни). 
Література  [1; 11] 

Тема 2. Характеристика Сполучених Штатів Америки як провідної 

туристичної країни американського регіону. Характеристика США згідно з програмою 
країнознавчого дослідження  і  типового плану  вивчення  країни. Туристичні  райони: 
Нова Англія (Мен, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд,  Коннектикут); 
північно-східний (Нью-Йорк,  Пенсільванія,  Нью-Джерсі); середньоатлантичний  (Західна  
Віргінія, Віргінія, Делавер, Меріленд, Федеральний округ Колумбія); південь (Північна 
Кароліна, Південна Кароліна, Флоріда, Кентуккі, Джорджія, Теннессі, Арканзас,  Луїзіана, 
Міссісіпі,  Алабама); південно-західний (Оклахома, Аризона, Техас, Нью-Мексико); 
середньозахідний (Північна Дакота, Південна Дакота, Іллінойс,  Небраска,  Канзас,  
Міссурі, Індіана, Вісконсін, Мічиган, Мінессота, Айова,  Огайо); гірські  штати  (Монтана,  
Айдахо,  Вайомінг,  Юта,  Колорадо); тихоокеанські  штати  (Орегон,  Вашингтон,  
Невада,  Каліфорнія,  Гавайї,  Аляска). 
Література  [2; 3; 4; 5; 11; 16] 

Тема 3. Характеристика Китаю як провідної туристичної країни 

східноазійського і тихоокеанського регіонів. Характеристика Китаю згідно з  
програмою  країнознавчого дослідження  і  типового плану  вивчення  країни. Туристичні  
райони та  центри: східний  (міста  Пекін,  Чанде,  Нанкін,  Лоян,  Шанхай,  Усі, Сунчжоу,  
Ханчжоу, Цюйфу); південно-східний (міста Гуанчжоу,  Гуйлін,  Фучжоу,  острів Хайнань,  
Сянган(Гонконг),  Аоминь  (Макао);  центральний (міста Куньмін, Сіань,  Ченду, 
Дуньхуан, три ущелини  річки  Янцзи); північно-східний,  або Маньчжурія (міста Харбін, 
Шеньян); внутрішня  Монголія; гори  та  височини  Хінгану; Тибет. 
Література  [2; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 

Тема 4. Характеристика Південно-Африканської Республіки як провідної 

туристичної країни африканського регіону. Характеристика  Південно-Африканської  
Республіки згідно програми країнознавчого дослідження і типового плану вивчення 
країни. Туристичні райони: Західно-Капський (м. Кейптаун); Північно-Капський 
(м.Кімберлі); Квазулу-Наталь (м. Дурбан); Готенг (міста Преторія, Сан-Сіті, 
Йоханнесбург); Східно-Капський (Іст Лондон, Порт Елізабет); Вільна Держава; 
Мпумаланга; північний; північно-західний. 
Література  [2; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 



Тема 5. Характеристика Єгипту як провідної туристичної країни регіону 

Близького Сходу. Характеристика Єгипту згідно програми  країнознавчого дослідження  
і  типового плану  вивчення  країни. Туристичні  райони: долина  та  дельта  р.  Ніл  (міста  
Каїр, Луксор, Асуан); узбережжя Середземного моря (Александрія); узбережжя Червоного 
моря (Хургада, Сафага, Шарм-ель-Шейх,  Таба); пустеля з оазисами. 
Література  [2; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 

Тема 6. Характеристика  Індії  як  провідної  туристичної країни 

південноазійського регіону. Характеристика Індії згідно з програмою країнознавчого 
дослідження  і  типового  плану  вивчення  країни. Туристичні  райони: північний  (Делі,  
Джамму  і  Кашмір, Пенджаб,  Хар’яна, Раджастхан,  Хімачал-Прадеш,  Уттар-Прадеш,  
Мадх’я-Прадеш); західний (Гуджарат, Махараштра, Гоа); східний (Біхар,  Орісса,  Західна  
Бенгалія,  Сіккім,  Ассам, Аруначал-Прадеш, Мізорам, Маніпура, Тріпура, Нагаленд, 
Мегхалая); південний (Карнатака, Тамілнад, Керала, Андхра-Прадеш). 

Література  [2; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 
Тема 7. Туристично-рекреаційний потенціал Польщі. Географічне положення, 

площа, ландшафти, ріки та озера, клімат, рослинний і тваринний світ, населення, головні 
міста, політичний устрій, історія розвитку. Головні туристичні об’єкти країни, 
переважаючі види туризму. Транспортні перевезення. Гірськолижні курорти. 
Природоохоронні території, як центри екологічного туризму. Центри паломницького і 
релігійного туризму.  

Література  [1; 5; 6; 7; 10; 11; 15; 16] 
Тема 8. Туристично-рекреаційний потенціал Болгарії. Географічне положення, 

площа, ландшафти, ріки та озера, клімат, рослинний і тваринний світ, населення, головні 
міста, політичний устрій, історія розвитку. Головні туристичні об’єкти країни, 
переважаючі види туризму. Транспортні перевезення. Митні обмеження та візові вимоги. 
Бальнеологічні центри. 

Література  [1; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 
Тема 9. Туристично-рекреаційна характеристика Туреччини. Географічне 

положення, площа, ландшафти, ріки та озера, клімат, рослинний і тваринний світ, 
населення, головні міста, політичний устрій, історія розвитку. Головні туристичні об’єкти 
країни, переважаючі види туризму. Транспортні перевезення. Митні обмеження та візові 
вимоги. Гірськолижні курорти: Сарикамиш, Улудаг, Паландокен, Ерджієс, Карталкая. 
Регіон Мармурового моря. 

Література [1; 2; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 
Тема 10. Туристично-рекреаційний потенціал Угорщини 

Географічне положення, площа, ландшафти, ріки та озера, клімат, рослинний і 
тваринний світ, населення, головні міста, політичний устрій, історія розвитку. Головні 
туристичні об’єкти країни, переважаючі види туризму. Транспортні перевезення. Митні 
обмеження та візові вимоги. Бальнеологічні курорти: Хефіз, Балатон та ін. Розвиток 
екологічного туризму. 

Література [1; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 
Тема 11. Туристично-рекреаційний потенціал Словаччини 

Географічне положення, площа, ландшафти, ріки та озера, клімат, рослинний і 
тваринний світ, населення, головні міста, політичний устрій, історія розвитку. Головні 
туристичні об’єкти країни, переважаючі види туризму. Транспортні перевезення. Митні 
обмеження та візові вимоги. Гірськолижні та бальнеологічні курорти. Розвиток 
екологічного туризму. 

Література [1; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 
 
Тема 12 Туристично-рекреаційний потенціал Хорватії  

Географічне положення, площа, ландшафти, ріки та озера, клімат, рослинний і 
тваринний світ, населення, головні міста, політичний устрій, історія розвитку. Головні 



туристичні об’єкти країни, переважаючі види туризму. Транспортні перевезення. Митні 
обмеження та візові вимоги. Бальнеологічні курорти. Розвиток екологічного туризму - 
національні парки Плітвіцькі озера, Бріуни та ін. 

Література [1; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 
Тема 13. Туристично-рекреаційний потенціал Чорногорії 

Географічне положення, площа, ландшафти, ріки та озера, клімат, рослинний і 
тваринний світ, населення, головні міста, політичний устрій, історія розвитку. Головні 
туристичні об’єкти країни, переважаючі види туризму. Транспортні перевезення. Митні 
обмеження та візові вимоги. Гірськолижні та бальнеологічні курорти. Розвиток 
екологічного туризму. 

Література [1; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 
Тема 14. Туристично-рекреаційна характеристика Іспанії. Географічне 

положення, площа, ландшафти, ріки та озера, клімат, рослинний і тваринний світ, 
населення, головні міста, політичний устрій, історія розвитку. Головні туристичні об’єкти 
країни, переважаючі види туризму. Транспортні перевезення. Головні курорти країни: 
Коста Бланко, Коста Браво, Ібіца, Канарські острови, Майорка. Гірськолижний курорт 
Сьєра Невада. 

Література [1; 5; 6; 7; 10; 11; 16] 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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о 

 

у тому числі Всь
ого  

у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб ін

д 
ср 

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

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи країнознавчого дослідження 
Тема 1. Поняття, предмет і 
система курсу “Туристичне 
країнознавство”. 

4 4     6 2    4 

Тема 2. Програма 
країнознавчого дослідження 

6 2 2   2 6  2   4 

Тема 3. Порівняння і 
типологія в країнознавстві. 

6 2 2   2 6 2    4 

Разом – зм. модуль1 16 8 4   4 18 4 2   12 

Змістовий модуль 2. Туристична характеристика окремих країн світу 

Тема 1. Характеристика 
Франції як провідної 
туристичної країни 
європейського регіону. 

8 4 2   2  2    8 

Тема 2. Характеристика 
Сполучених Штатів 
Америки як провідної 
туристичної країни 
американського регіону. 

10 4 2   4  2    8 



 
Тема 3. Характеристика 
Китаю як провідної турис-
тичної країни східноазійсь-
кого і тихоокеанського 
регіонів. 

10 4 2   4   2   10 

Тема 4. Характеристика 
Південно-Африканської 
Республіки як провідної 
туристичної країни 
африканського регіону. 

8 2 2   4   2   8 

Тема 5. Характеристика 
Єгипту як провідної 
туристичної країни регіону 
Близького Сходу. 

10 4 2   4  2    8 

Тема 6. Характеристика  
Індії  як  провідної  
туристичної країни 
південноазійського регіону. 

10 4 2   4   2   8 

Тема 7. Туристично-
рекреаційний потенціал 
Польщі. 

12 6 2   4  2    8 

Тема 8. Туристично-
рекреаційний потенціал 
Болгарії. 

12 6 2   4   2   8 

Тема 9. Туристично-
рекреаційна характеристика 
Туреччини. 

12 6 2   4  2    8 

Тема 10.Туристично-
рекреаційний потенціал 
Угорщини 

10 4 2   4      8 

Тема 11. Туристично-
рекреаційний потенціал 
Словаччини 

8 4 2   2      8 

Тема 12.Туристично-
рекреаційний потенціал 
Хорватії 

8 2 2   4      8 

Тема 13. Туристично-
рекреаційний потенціал 
Чорногорії 

6 2 2   2      8 

Тема 14. Туристично-
рекреаційна характеристика 
Іспанії. 

10 4 2   4      8 

Разом – зм. модуль 2 134 56 28   50 132 10 8   114 

Всього годин  150 64 32   54 150 14 10   126 

 
 



 

5.Теми семінарських занять 
  

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Туристично-рекреаційний потенціал  Канади 4 
2 Екологічний туризм в країнах Південної Америки 4 
3 Туристично-рекреаційний потенціал Бразилії 2 
4 Національні парки США, як центри екологічного туризму 4 
5 Активний туризм в країнах Азії. 2 
6 Туристично-рекреаційний потенціал Ізраїлю 2 
7 Туристично-рекреаційний потенціал Австралії 2 

 

6. Теми практичних  занять 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Порівняльний аналіз туристично-рекреаційного потенціалу країн 
Європи. 

4 

2 Переважаючі види туризму в країнах Північної та Південної 
Америки.(робота з картою) 

4 

3 Порівняльний аналіз туристично-рекреаційного потенціалу країн 
Північної та Південної Америки. 

4 

 

7. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Туристично-рекреаційний потенціал Австрії 6 
2 Туристично-рекреаційний потенціал Андорри 2 
3 Туристично-рекреаційний потенціал Бельгії 4 
4 Туристично-рекреаційний потенціал Великої Британії 6 
5 Туристично-рекреаційний потенціал Греції 4 
6 Туристично-рекреаційний потенціал Данії 4 
7 Туристично-рекреаційний потенціал Естонії 2 
8 Туристично-рекреаційний потенціал В’єтнаму  4 
9 Туристично-рекреаційний потенціал Індонезії 4 

10 Туристично-рекреаційний потенціал Японії 8 
11 Туристично-рекреаційний потенціал Швеції 6 
12 Туристично-рекреаційний потенціал Норвегії 6 
13 Туристично-рекреаційний потенціал Литви 2 

 Разом 54 

 



8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально - дослідне завдання 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 на вибір наступні теми: 

1.  Туристичне країнознавство як навчальна дисципліна. 
2.  Програма країнознавчого дослідження і типовий план вивчення  країни. 
3.  Поняття  інфраструктури  у  туристичному  країнознавстві. 
4.  Поняття рекреаційно-природних ресурсів у країнознавстві. Туристично-рекреаційне  
районування  країн  світу. 
5.  Глобальні  просторові  структури  і  туристське  країнознавство. 
6.  Поняття  історико-культурних  ресурсів  країни. 
7.  Загальна  характеристика  історико-географічних  регіонів світу. 
8.  Туристичне районування за класифікацією Всесвітньої туристичної  організації. 
9.  Природно-рекреаційні  ресурси  для  розвитку  туризму Франції. 
10.  Історико-культурні  особливості  Франції. 
11.  Стан  розвитку  туристичної  інфраструктури  Франції. 
12.  Характеристика  основних  туррайонів  Франції. 
13.  Особливості розвитку туризму в заморських департаментах  і  територіях: Мартиніка, 
Гваделупа, Гвіана,  Реюньон, Таїті,  Нова  Каледонія. 
14.  Місце  Франції  на  туристичному  ринку  світу. 
15.  Туристична  спеціалізація  Франції. 
16.  Проблеми  і  перспективи  туризму  Франції. 
17.  Розвиток спеціалізованого туризму в країні: гастрономічного, грального, тематичного. 
18.  Природно-рекреаційні  ресурси  для  розвитку  туризму  в США. 
19.  Історико-культурні  особливості  США. 
20.  Стан  розвитку  туристичної  інфраструктури  США. 
21.  Характеристика  стану  розвитку  основних  туррайонів США. 
22.  Місце  США  на  туристичному  ринку  світу. 
23.  Туристична  спеціалізація  США. 
24.  Вплив подій 11 вересня 2001 року в США на стан розвитку  туризму. 
25.  Перспективні  напрями  розвитку  туризму  Китаю. 
26.  Природно-рекреаційні  ресурси  для  розвитку  туризму  в Китаї. 
27.  Історико-культурні  особливості  Китаю. 
28.  Стан  розвитку  туристичної  інфраструктури  Китаю. 
29.  Характеристика  основних  туррайонів  Китаю. 
30.  Місце  Китаю  на  туристичному  ринку  світу. 
31.  Туристична  спеціалізація  Китаю. 
32.  Перспективи  розвитку  спеціалізованих  видів  туризму  в Китаї. 
33.  Природно-рекреаційні  ресурси  для  розвитку  туризму  в ПАР. 
34.  Історико-культурні  особливості  ПАР. 
35.  Особливості  стану  розвитку  туристичної  інфраструктури ПАР. 
36.  Характеристика  стану  розвитку  туризму  в  основних  туристичних районах  ПАР. 
37.  Місце  Південно-Африканської  Республіки  на  туристичному  ринку  світу. 
38.  Туристична спеціалізація Південно-Африканської Республіки. 
39.  Проблеми  і  перспективи  розвитку  спеціалізованих  видів  туризму  в  Південній  
Африці. 
40.  Особливості природно-рекреаційних ресурсів для розвитку туризму  Єгипту. 
41.  Історико-культурні  особливості  Єгипту. 
42.  Стан  розвитку  туристичної  інфраструктури  Єгипту. 



43.  Характеристика  основних  туристичних  районів  Єгипту. 
44.  Місце  Єгипту  на  туристичному  ринку  світу. 
45.  Туристична  спеціалізація  Єгипту. 
46.  Перспективи  розвитку  спеціалізованих  видів  туризму  в Єгипті. 
47.  Природно-рекреаційні  ресурси  для  розвитку  туризму  в Індії. 
48.  Історико-культурні  особливості  Індії. 
49.  Стан  розвитку  туристичної  інфраструктури  Індії. 
50.  Характеристика  основних  туристичних  районів  Індії. 
51.  Місце  Індії  на  туристичному  ринку  світу. 
52.  Туристична  спеціалізація  Індії. 
53.  Проблеми  і  перспективи  розвитку  спеціалізованих  видів туризму  в  Індії. 

  
9. 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 
екзаменаційну оцінку згідно шкали оцінювання. 

 
10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

ко
ви

й 
те

ст
 

(е
кз

ам
ен

) 

Сума 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 
2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 2 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 
 



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. 

 

11. Методичне забезпечення 

Базова література: 

1. Мальська М. П., Гамкало М. З., Бордун О. Ю. Туристичне країнознавство. 
Європа. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с. 

2. Мальська М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія/ М. П. 
Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової літератури, 
2013. – 184 с. 

 

Допоміжна література: 

3. Александрова  А.  Ю.  Международный  туризм. - М.:  Аспект-Пресс, 2001. 
- 467 с. 



4. Алисов  И.  В.,  Хорев  Б.  С.  Экономическая  и  социальная география 
мира. - М.: Гардарики, 2000. - 704 с. 

5. Ананьев  М.  А.  Экономика  и  география  международного туризма.  -  
М.:  Изд-во  МГУ,  1975.  - 299  с. 

6. Борисов  В.  А.  Охраняемые  природные  территории мира. - М.:  
Агропромиздат,  1985. - 310 с. 

7. Все страны  мира:  Энцикл. справ.  /  Авт.-сост. И.  О.  Родин,  Т. М.  
Пименова. - М.:  Вече, 2003. - 560 с. 

8. Горохов  В.  А.,  Лунц  А.  Б.  Парки  мира. - М.:  Стройиздат, 1985. - 328 с. 
9.  Любіцева  О.  О.  Ринок  туристичних  послуг  (геопросторові аспекти). - 

К.: Альтерпрес,  2003. - 436 с. 
10. Методика страноведческого исследования (Экономическая и социальная 

география) / Под ред. Н. С. Мироненко. - М.:  Изд-во  МГУ,  1993.  - 152  с. 
11. Мироненко  Н.  С.  Страноведение:  Теория  и  методы. - М.: Аспект-

Пресс, 2001. - 268с. 
   Інформаційні ресурси: 

12. www.polska.ru/turystyka/ 
13. www.tourism.gov.ua 
14. https://stranamira.com/turizm/norvegiya 

 

  

 

 Доцент кафедри туризму    Гамкало М. З. 

 

 
 
 


