
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



                
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 
24 

 «Сфера обслуговування» 
(шифр і назва) 

 
нормативна 

цикл професійної і практичної 
підготовки 

 
Напрям підготовки  

 (шифр і назва) 
Модулів – 2 

Спеціальність: 242 «Туризм» 
 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 
3-й 2-й, 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 
–  90 

5-й 4-й, 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента – 2,5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень 

бакалавр 
 

32 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

 16 год. 8 год. 
Лабораторні 

- год. - год. 
Самостійна робота 

42 год. 72 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 
Вид контролю:  

іспит 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): 

для денної форми навчання – 48/42 
для заочної форми навчання – 18/72  

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Туризм у містах» є отримання майбутніми фахівцями сфери 
туризму професійних знань з розвитку міського туризму в світі та Україні. 

Завданням вивчення дисципліни «Туризм у містах» є теоретична і практична 
підготовка майбутніх туризмознавців з таких питань: 

- теоретико-методологічні основи міського туризму; 
- загальні уявлення про міста та їх ознаки; 
- вивчення туристичних ресурсів у містах; 
- дослідження іміджу міст; 
- географія основних видів туризму в містах. 
Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: основні поняття та концепції міського туризму, оперувати інформацією про розвиток 
туризму в містах світу та України, мотиви вибору відпочинку в урбосередовищі 



вміти: визначати переваги і недоліки міського туризму, застосовувати основні рекламні 
заходи в сфері міського туризму, використовувати інформацію про міський туризм у 
практичній роботі з формування якісного туристичного продукту  
 

3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Туризм у містах як дослідницький напрям 

Тема 1. Міський туризм: поняттєво-термінологічні, теоретичні аспекти. 
Мета, структура, об’єкт і предмет вивчення. Зв’язок курсу з іншими дисциплінами. 

Література до вивчення курсу 
Тема 2. Місто, його ознаки. Класифікація і типологія міст 
Поняття «місто». Підходи до виділення міст у різних країнах. Головні ознаки міста. 

Класифікація міст. Функціональні типи міст. Місто як система. 
Тема 3. Давні і середньовічні міста: демографічні показники, соціальна структура, 

правове становище, функції, спосіб життя 
Міста Стародавнього Єгипту. Міста Межиріччя. Міста території сучасного Ірану. 

Міста Стародавньої Індії. Міста Стародавнього Китаю. 
Тема  4. Особливості виникнення міст в Україні 
Міста грецької колонізації. Міста часу Київської Русі. Міста литовського періоду. 

Міста України ХУІІ – ХУІІІ ст. Міста України ХІХ – ХХ ст. Генетична класифікація міст.  
Тема 5. Туристичні ресурси в містах: сутність поняття і структура 
Підходи до класифікації туристичних ресурсів в містах. Туристичний інтерес в 

урбосередовищі.  Об’єкти дозвілля в містах Театри. Парки. Поняття і класифікація парків. 
Історія створення парків в Україні. Парки Львова  Музеї як об’єкти туристичного показу в 
містах Поняття про музей. Роль музеїв у розвитку туризму. Класифікація музеїв. Львів – 
місто-музей і місто музеїв. 

Тема 6. Туристична інфраструктура міста. 
Поняття «туристична інфраструктура міста». Послуги розміщення. Ресторанне 

господарство. Транспортне обслуговування 
Тема 7. Туристичні інформаційні центри як елементи туристичної інфраструктури 

міста.  
Поняття туристично-інформаційного центру. Функції ТІЦів. Світрові ткнденції 

розвитку ТІЦів. Досвід роботи ТЦІів в Україні. 
Тема 8. Туристичний образ міста 
 Поняття про образ, бренд та імідж території. Властивості та функції туристичного 

іміджу країни. Туристичне іміджування та маркетинг туристичного іміджу регіону 
Змістовий модуль 2. Туризм в містах як вид туристичної діяльності 
Тема 9. Міста – центри культурно-пізнавального туризму. 
 Найвідвідуваніші міста – центри культурно-пізнавального туризму світу. Міста – 

центри культурно-пізнавального туризму України 
Тема 10. Міста – центри паломництва та релігійного туризму.  
Міста – центри християнства. Міста – центри буддизму.  Міста – центри паломництва 

мусульман. Об’єкти християнського паломництва та релігійного туризму в містах України 
Тема 11. Міста-курорти та центри лікувально-оздоровчого туризму.  
Міста – лікувально-оздоровчі курорти. Міста – приморські рекреаційно-відпочинкові 

курорти. Міста – гірські активно-туристичні центри 
Тема 12. Міста – центри ділового туризму. 
 Поняття ділового туризму в містах. Основні центри ділового туризму світу. Міста – 

центри подієвого туризму. Центри ділового та подієвого туризму України 
Тема 13. Розважальний, екстремальний та шопінг-туризм у містах.  
Міста – центри розважального туризму. Екстремальний туризм у містах. Шопінг-

туризм у містах 
Тема 14. Перспективи розвитку туризму в містах України.  
Туристичний потенціал міст України. Стратегія формування туристичного образу 

міст України. 



 

 

 

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 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Туризм у містах як дослідницький напрям 

Тема 1. Міський 
туризм: поняттєво-
термінологічні, 
теоретичні аспекти. 

4 2 2    6 2    6 

Тема 2. Місто, його 
ознаки. 
Класифікація і 
типологія міст 

12 2 2   8 8     6 

Тема 3. Давні і 
середньовічні 
міста: демографічні 
показники, 
соціальна 
структура, правове 
становище, функції, 
спосіб життя 

8  
2 

2   6 6     8 

Тема 4. 
Особливості 
виникнення міст в 
Україні 

10 2 2   6 4     6 

Тема 5. Туристичні 
ресурси в містах: 
сутність поняття і 
структура 

 4      2 2    

Тема 6. Туристична 
інфраструктура 
міста. 

 2           

Тема 8. Туристичні 
інформаційні 
центри як елементи 
туристичної 
інфраструктури 
міста.   

 4           

Тема 9. 
Туристичний образ 
міста 

 2       2    

Разом за змістовим 
модулем 1 

48 18 8   20 34 4 4   26 

Змістовий модуль 2. Туризм у містах як вид туристичної діяльності 
Тема 1. Міста – 
центри культурно-

12 4 2   8 12 2 2   10 



пізнавального 
туризм 
Тема 2.  Міста – 
центри 
паломництва та 
релігійного туризму 

3 2 2    6 2 2   6 

Тема 3. Міста-
курорти та центри 
лікувально-
оздоровчого 
туризму 

9 2    8 10     12 

Тема 4. Міста – 
центри ділового 
туризму 
 

4 2 2    10 2    8 

Тема 5. 
Розважальний, 
екстремальний та 
шопінг-туризм у 
містах 

 2           

Тема 6. 
Перспективи 
розвитку туризму в 
містах України 

 2           

Разом за змістовим 
модулем 2 

42 12 8   22 56 6 4   46 

Усього годин 
90 32 16   42 90 10 8   72 

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Розвиток міст у середньовіччі 4 

2 Туристичні ресурси в містах 2 

 
                                                                                                              
 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основи міського туризму 2 

2 Поняття «місто». Коасифікація і типологія міст 2 

3 Туристичний образ міста 2 

4             Туризм в містах країни (на вибір) 4 

 
                                                                                                              

7. Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 



1 Особливості античних міст 10 

2 Українські середньовічні міста: стан вивченості, тенденції 
розвитку 

6 

3. Класифікація видів туристичної діяльності в містах 10 

4. Розвиток туризму в історичних містах України 6 

5. Прогнози розвитку туризму в найбільших містах 4 

6. Перспективи розвитку міського туризму в світі 6 

 Разом 42 

 

 

8. Методи навчання 

                                                                                                    
При викладанні дисципліни для активізації навчального процесу передбачено 

застосування сучасних навчальних технологій таких, як: проблемні лекції; робота в малих 
групах; презентації; семінари-дискусії. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань 
теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів 
концентрується на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовується 
досвід закордонних навчальних закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого 
матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При викладанні 
лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для самостійного розмірковування. 

Для активізації процесу навчання на всіх лекціях використовуються мультимедійні 
презентації, лекції викладаються у інтерактивному режимі. Студенти здійснюють презентації 
власних результатів роботи на семінарах. 

 

9. Методи контролю 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 
роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 
кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна 
проводити як на практичних, так і на лекційних 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 вивчаємої теми, умінь 
публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи. 

Семінарське заняття: співбесіда, захист доповідей (рефератів), діалог. Практичне заняття: 
тестування, комбіноване опитування, письмове опитування за індивідуальним завданням, усне 
опитування за індивідуальним завданням, програмоване опитування, взаємоконтроль, співбесіда, 
контрольна робота. 

Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на проблемні 
питання, опитування на семінарському занятті. 

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту, в обсязі навчального матеріалу, 
визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

Під час іспиту враховуються результати здачі усіх видів навчальної роботи згідно із 
структурою залікових кредитів. 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів. 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. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
тест (іспит) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 

 
 
100 1 2 3 4 M 1 2 3 4 M 

3 3 3 5 10 3 3 3 5 10 

1, 2 ... – теми змістових модулів 

 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

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) 

 
 

11. Рекомендована література 

Базова 
1. Города как брэнды: десятка лидеров. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.news.by/505/2006-01-13/9850/126/ 
2. Дехтяренко Ю.Ф.Управління розвитком міста. Навч. посіб.  (з грифом  МОН України) / За 
ред.:. В.М.Вакуленка, М.К.Орлатого. – К.: НАДУ, 2006. – 389 с. 
3. Дмитрук О. Ю. Урбаністична географія. Ландшафтний підхід/ О. Ю. Дмитрук  – К.: Ред.-
видав. центр «Київський університет», 1998. – 131 с. 
4. Гаталяк О. М. Теоретичнні основи туризму в містах/ О. М. Гаталяк // Географія, екологія, 
туризм: теорія, методологія,практика. Матеріали міжн. науково-практ. конференції. – 
Тернопіль: СМП «Тайп», 2915. – С. 322 – 324. 
4. Мальська М. П. Загальні риси міського туризму/М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. 
Ганич//Туризм: наука, освіта, практика. Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції з нагоди 5-ої річниці створення кафедри туризму та готельно-ресторанної 
справи у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. 
Рівне, 15-17 березня 2018 р.). – Рівне: видавець О. Зень, 2018. –  С. 281-283. 
5. Зіммель Ґ. Великі міста і духовне життя // Незалежний культурологічний часопис “Ї”. – 
2003. - № 29: Геній місця. Leopolis. Львів. Lemberg. Lwow. – С. 315 – 325.  
6. Місто // Енциклопедія українознавства: Словникова частина. –Т. 4. – Львів. 1994. – С. 1585 
– 1596. 



7. Мальська М. П. Туризм у містах : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк. –К.: «Центр 
учбової літератури», 2018. – 224 с. 
8. Панкова А. Ю. Модель развития современного города / А. Ю. Панкова // Економічний 
простір. –  2009. – № 25 [Електроний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_ Gum /Ekpr /2009_25 /pankova.htm 
9. Перцик Е.Н. География городов (геоурбанистика): Учеб. Пособие/ Е.Н. Перцик. – К., 1991. 
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