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Опис навчальної дисципліни 

 

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» вибіркова 

 

Напрям підготовки  

242 «Туризм» 

Модулів - 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  – 1 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

8-й 7-й, 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

32 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 

Лабораторні 

– — 

Самостійна робота 

56 год. 96 год. 

Вид контролю:  залік 

 
Примітка. 

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

денної форми навчання – 64/56; для заочної форми навчання – 24/96. 
 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни “Туристична картографія” є формування у 

студентів вмінь та знань пов’язаних із користуванням картографічними матеріалами під час 

туристичної діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Туристична картографія” є: 

вивчення теоретичних основ та формування практичних вмінь і навичок з туристичної 

картографії; 

формування вмінь, навиків, прийомів роботи в польових умовах з туристичними 

картографічними матеріалами, встановлення туристичних знаків на маршруті; 

оволодіння елементарними навичками орієнтування на місцевості, проведення 

маршрутної зйомки (окомірної) тощо. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

• сутність базових понять і термінів;  

• основні факти з історії становлення і розвитку туристичної картографії в Україні, її 

сучасний стан і популярні туристичні друковані джерела тощо; 

• основні відомості про туристичні карти, їх елементи, класифікацію і способи 

зображення туристично-краєзнавчих ресурсів (об’єктів і явищ); 
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• основи закування туристичних планів, найбільш популярні знакові (марковані) 

туристичні (пішохідні  і велосипедні) маршрути Карпатського регіону, міжнародні 

туристичні шляхи. 

 

вміти : 

• розрізняти географічні карти за масштабом, за охопленням території, за змістом, за 

призначенням; 

• читати і працювати з туристичною і спортивною картою орієнтуватись, вимірювати 

відстані і азимут, визначити своє місцезнаходження, складати схему майбутнього 

туристичного маршруту; 

• визначати сторони горизонту по компасу, місцевих предметах, по годиннику, по 

небесних світилах (сонцю, полярній зірці); 

• володіти алгоритмом дослідження району подорожі за картою та іншими джерелами 

інформації; 

• здійснювати рух (індивідуально або у складі туристичної групи) за азимутом на 

відкритій і закритій місцевостях, обходити перешкоди, організовувати рух групи туристів по 

знакових туристичних планах різної складності і категорійності. 

Програмні результати навчання: РН3, РН4, РН24. 
 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Історія зародження і розвитку туристичної картографії в Україні 

Тема 2. Основні характеристики карт та їх поділ 

Тема 3. Туристична карта 

Тема 4. Способи зображення тематичних та туристичних карт 

Тема 5. Основи орієнтування туристів 

Тема 6. Комп'ютерні технології при складанні і виданні туристичних карт 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Тема 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо-

го 

ауди-

торних 

у тому числі с.р. усього ауди- 

торних 

у тому числі с.р. 

л п лаб с  л п лаб с  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Тема 1. Історія 

зародження і 

розвитку 

туристичної 

картографії в 

Україні 

19 9 5 2 - 2 10 19 3 2 - - 1 16 

Тема 2. 

Основні 

характеристики 

карт та їх поділ 

19 9 5 2 - 2 10 19 3 2 - - 1 16 

Тема 3. 

Туристична 

карта 

18 9 5 2 - 2 9 20 4 3 - - 1 16 

Тема 4. 18 9 5 2 - 2 9 20 4 3 - - 1 16 
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Способи 

зображення 

тематичних та 

туристичних 

карт 

Тема 5. 

Основи 

орієнтування 

туристів 

23 14 6 4 - 4 9 21 5 3 2 - - 16 

Тема 6. 

Комп'ютерні 

технології при 

складанні і 

виданні 

туристичних 

карт 

23 14 6 4 - 4 9 21 5 3 2 - - 16 

ВСЬОГО 120 64 32 16 - 16 56 120 24 16 4 - 4 96 
 

 
 

4. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Історія зародження і розвитку туристичної картографії в 

Україні 

2 

2.  Тема 2. Основні характеристики карт та їх поділ 2 

3.  Тема 3. Туристична карта 2 

4.  Тема 4. Способи зображення тематичних та туристичних карт 2 

5.  Тема 5. Основи орієнтування туристів 4 

6.  Тема 6. Комп'ютерні технології при складанні і виданні 

туристичних карт 

4 

 

 

 

5. Теми практичних занять 
 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Історія зародження і розвитку туристичної картографії в 

Україні 

2 

2.  Тема 2. Основні характеристики карт та їх поділ 2 

3.  Тема 3. Туристична карта 2 

4.  Тема 4. Способи зображення тематичних та туристичних карт 2 

5.  Тема 5. Основи орієнтування туристів 4 

6.  Тема 6. Комп'ютерні технології при складанні і виданні 

туристичних карт 

4 
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6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Історія зародження і розвитку туристичної картографії в 

Україні 

10 

2.  Тема 2. Основні характеристики карт та їх поділ 10 

3.  Тема 3. Туристична карта 9 

4.  Тема 4. Способи зображення тематичних та туристичних карт 9 

5.  Тема 5. Основи орієнтування туристів 9 

6.  Тема 6. Комп'ютерні технології при складанні і виданні туристичних 

карт 

9 

 

7. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальна робота з курсу «Туристична картографія» покликана сприяти 

формуванню у студентів глибоких, міцних та систематизованих знань з предмету, розвивати 

самостійність у здобутті знань та їх використанні у навчальній практичній діяльності, 

активізувати пізнавальну діяльність студентів та мобілізувати їх на досягнення кінцевого 

результату. 

Індивідуальна робота виконується студентом під керівництвом викладача у 

позааудиторний час. Роботу студент повинен здати до заліку.  

Перелік завдань на вибір: 

1. Скласти карту туристичних об’єктів населеного пункту (на вибір). 

2. Скласти карту туристичних об’єктів адміністративного району (на вибір). 

3. Скласти карту туристичних об’єктів адміністративної області (на вибір) 

4. Скласти карту основних туристичних об’єктів Карпатського регіону. 

5. Скласти карту основних пішохідних туристичних маршрутів Горган. 

6. Скласти карту основних велосипедних туристичних маршрутів Львівської обл. 

7. Скласти карту лижних маршрутів території (на вибір). 

8. Скласти карту розміщення агроосель області (на вибір). 

9. Скласти карту водних маршрутів (на вибір). 

10. Скласти карту центрів етнічного туризму у Карпатах. 

11. Скласти карту туристичних маршрутів Чорногірського масиву. 

12. Скласти карту екологічної стежки у об’єкті природно-заповідного фонду (на вибір). 

13. Скласти картодіаграму туристичних закладів території (на вибір). 

14. Скласти карту історико-культурного маршруту території (на вибір). 

15. Скласти карту екологічного маршруту території (на вибір). 

16. Зобразити на карті місця придатні для екологічного туризму (територія на вибір). 

17. Скласти карту автобусного одноденного маршруту областю (на вибір). 

18. Скласти карту розташування закладів розміщення м. Львова. 

19. Скласти карту основних міжнародних туристичних потоків. 

20. Скласти карту поширення природних рекреаційних ресурсів території (на вибір). 

21. Скласти карту фортифікаційних споруд Львівщини. 

22. Скласти карту маршруту для джипінгу (територія на вибір). 

23. Скласти карту основних туристичних об’єктів Кримського регіону. 

24. Скласти карту фортифікаційних споруд Закарпаття. 

25. Скласти карту сакральних споруд Львівщини. 
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8. Методи навчання 

 

З метою активізації навчального процесу у ході вивчення дисципліни «Туристична 

картографія»  використовуються наступні традиційні та інноваційні методи навчання: 

— методи усного викладу матеріалу (монологічна форма: розповідь, опис, 

характеристика, пояснення; діалогічна форма: бесіда, дискусія, обговорення, дебати); 

— методи наочності (метод внутрішньої наочності ― використовується тоді, коли 

внутрішній акцент робиться на готові образи, раніше сформовані в уяві студента; метод 

ілюстративної наочності ― передбачає формування уявлень і понять у студентів на 

основі сприйняття конкретних ілюстрацій, наприклад, визначних туристичних об’єктів; 

екскурсійні методи); 

— методи логічних операцій: порівняння, аналіз, синтез, узагальнення; 

використовуються для порівняння рівня розвитку різних країн, для аналізу їх 

туристичного потенціалу. Студенти повинні вміти аналізувати, узагальнювати 

різноманітну інформацію для того, щоби вільно орієнтуватися в економічних 

можливостях та перспективах розвитку різних країн; 

— інтерактивні методи: мозковий штурм, карта розуму, методика творчості тощо. 

Використовуються для генерування нестандартних оригінальних ідей, пошук 

альтернативних підходів до розв’язання стандартних ситуацій; 

— емпіричні методи: методи екскурсознавства; 

— методи самостійної роботи з літературою: робота в бібліотеці з джерелами та 

літературою, вміння працювати з інтернет-ресурсами; 

 

9. Методи контролю 

З метою перевірки якості підготовки, знань та умінь студента з дисципліни 

«Туристична картографія» використовуються наступні методи оцінювання: 

— для поточного контролю — контрольні запитання по темах, тестування, фронтальне 

опитування; 

— для підсумкового поточного контролю — контрольні запитання, письмовий тест; 

— для індивідуальної, самостійної та наукової роботи — усний захист або письмове 

оформлення отриманих результатів. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Поточний 

контроль 

ІНДЗ 100 

10 10 10 10 10 10 20 20 
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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) 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни. 

2. Навчальна програма з навчальної дисципліни. 
 

12. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. – М.: Физкультура и спорт, 1983.  

2. Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. – М.: Профиздат, 1985 (Мир 

туристских интересов).  

3. Андреев М.В. Основы топографии и картографии. – М.: «Просвещение», 1973.  

4. Атласы туризма. Азово-Чорноморского побережья, Кавказа, Карпат, Москвы, 1988-90рр. 

5. Бардин Н.В. Азбука туризма /О техники пешеходных путешествий/ Пособие для 

учителей, руководителей, турист. походов со школьниками.–2-е изд., пер. и доп. – М.: 

Просвещение, 1981. – С.83-106.  

6. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників туризму 

(аспекти). Дніпропетровськ: Видавництво "Промінь", 2002 (серія "Туризм України").  

7. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии: /Очерки о картографии/ кн. для учителя. – 

М.: Просвещение, 1985. – С.49-69.  

8. Военная топография./Под ред. генерал-летейнанта технических войск А.С. Николаева/. – 

М.: Воениздат, 1976.  

9. Воронов А. Справочник туриста по топографии. – Краснодар: Краснодар. Кн. изд-во, 

1973.  

10. Вяткин Л. Туризм и спортивное ориентирование. – М.: Академия, 2001.  

Допоміжна 

1. Ганопольский В. Уроки туризму. Посібник для вчителів. – К.: Видавниче підприємство 

"Перше вересня", 1999. – С. 7,17-18, 24-26, 35-37, 43-45, 49-51.  

2. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. – М.: Изд-во МГУ, 1974.  

3. Дублянський В.Н., Илюхин В.В, Путешествия под землей. – 2-е изд., перераб. – М.: 

«Физкультура и спорт», 1981.  

4. Елаховский С.Б, Спортивное ориентирование на лыжах. – М.: «Физкультура и 

спорт»,1981.  
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5. Жупанський Я., Джаман В. Головні етапи картографування західноукраїнських земель 

(на початку XX ст.) // Історія української географії. Тернопіль: Підручники і посібники, 

2000. – Випуск 2 – С. 88-93.  

6. Загородній В.В., Матусєвич К.М. Основи топографії і картографії. Посібник для вчителів. 

– К.: "Радянська школа", 1977.  

7. Земледух Р.М. Картографія з основами топографії. К.: Вища школа, 1993. 

8. Картография с основами топографии. Часть 1 и 2. Под ред. А.В. Гедымина. – М.: 

Просвещение, 1973.  

9. Короткий В., Попович С. Слідами великого пішохідна // Міжнародний туризм. – 1997. - 

№ 3.  

10. Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства. Посібник для вчителя. – К.: 

"Радянська школа", 1979. – С. 7-22.  

11. Краткий справочник туриста /Автор – сост. Ю.А. Штюрмер. – 3-е изд., с изм. и доп. – М.: 

Профиздат, 1985 – 272с.  

12. Куликов В.М., Константинов Ю. С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. – М., 2001, - 72с. 

13. Куприн А.М. На местности и по карте. – М.: Недра, 19992. – 112 с.  

14. Куприн А.М. Умей ориентироваться на местности. Изд. 3-е, дт. – М.: ДОСААФ, 1969.  

15. Курплова В.Н., Сермеев б.В. Справочник для начинающего туриста. – Одесса: Маяк, 

1990. – 184с.  

16. Маркировка туристских маршрутов: Метод. рекомендации. – М.: ЦРИБ Турист, 1975.  

17. Матусевич К.М. Польова практика з основами топографії. К.: Вища школа, 1970.  

18. Матусєвич К.М., Семенов В.Є. Найпростіші вимірювання на місцевості. – К.: «Радянська 

школа», 1981 [Серія "Коли зроблено уроки"].  

19. Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. – 6-е изд., перераб. и дот. – М.: Недра, 1986. – 269с. 

(Научно – популярная библиотека школьника).  

20. Огородников В.И., Кирчо А.И., Крохин Л.А. Подготовка спортсменов-ориентировщиков. 

– М.: «Физкультура и спорт», 1978.  

21. Остапчук В.В. Туристська робота. Навчальний посібник. – Ніжин, 2002.  

22. Рощин О.М. Без компаса і карти. – К.: «Радянська школа», 1971.  

23. Рощин О.М. Ориентирование на местности. – М.: Недра, 1966.  

24. Салищев К. Картография. М.: из-во Московского ун-та.- 1989. 

25. Северинов В. Картографія туризму: 500 років на службі мандрівників.// Краєзнавство. 

Географія. Туризм. – 2000. - № 34. – с. 7-8.  

26. Славетний мандрівник / до 300-річчя від дня народження Василя Григоровича Барського 

// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. -№ 4.  

27. Спортивное ориентирование. Правила соревнований. – М.: Физическая культура и спорт, 

1987.  

28. Спутник туриста / А.В. Бирюков, Н.Я. Бриуде, Б.Е. Владимирский и др.; сост. К.Н. 

Вахлис. – 2-е изд., перераб. и дот. – К.: «Здоровье», 1990.  

29. Туризм и спортивное ориентирование. / Учебник для институтов и техникумов 

физической культуры./ - М.: Физическая культура и спорт, 1987.  

30. Туристична карта України. К.: Картографія. 2003. 

31. Україна “Атлас автомобільних шляхів”. К.: Картографія. М 1 : 1000000, 2003. 

32. Шувалов Я.Я. Основы топографии. – М.: Профиздат, 1969.  

33. Lesny Przewodnik Turystyczny. – 2002. - № 3. 

34. W. Kowalczuk. Geografia turyzmy. Warszawa.- 1999. 

 
 
 

13. Інформаційні ресурси 
1. Наукова та навчальна література 
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2. Періодичні фахові видання 

3. Інформаційні довідники 

4. Путівники, карти 

5. Ресурси мережі Інтернет 

 


