
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Географія 
туризму”) 

 

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 

(шифр, назва) 

Нормативна 

 

 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

Спеціальність  

242 Туризм 

Перший  

Курсова робота-0 Семестр 

Загальна кількість годин -

150  

 Другий 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента - 3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

64 год. 24 

Практичні, семінарські 

32 год. 12 

Лабораторні 

 год. . 

Самостійна робота 

54 год. 144 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 96/54 

для заочної форми навчання – 36/144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Об’єктивне підґрунтя туризму як явища суспільного життя робить його складним, 

багатогранним об’єктом наукового пізнання. Географія була однією з наук, що 

досліджувала туризм з початку перетворення його у феномен людського буття і 

започаткувала фундаментальний науковий напрям – географію туризму. 

 

Мета Формування спеціальних професійних знань у студентів з теоретичних засад 

географії туризму, особливостей геопросторової організації туризму світу за видами та 

найбільшими дестинаціями, формування туристичних потоків, а також вивчення 

особливостей змін геопростору під впливом туризму у різних регіонах світу. 

Завдання курсу “Географія туризму” полягає в тому, щоб ознайомити студентів з 

основними проблемами географії туризму, познайомити з міжнародними та вітчизняними 

нормами і правилами у сфері туризму, основними видами туризму, найбільшими 

туристичними потоками. 

Курс створює передумови для дальшого поглибленого вивчення профілюючих 

спецкурсів. Програма передбачає вивчення низки актуальних і досить різноманітних за 

характером тем, які пізніше вивчатимуться поглиблено і ґрунтовно у різних спецкурсах. 

Обсяг спецкурсу великий: 150 год всього, з них 96 аудиторних (64 лекцій, 32 

практично-семінарських занять. На заочному навчанні 36 аудиторних і 144 самостійних 

годин. Форма контролю – іспит.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

• теоретичні засади географії туризму; 

• чинники формування геопросторової організації туризму світу та дестинації; 

• основні поняття та види туризму в світі;  

• найбільші туристичні потоки; 

• предметну область географії туризму;  

• особливості розміщення та використання туристичних об’єктів світу та України, 

регіону та дестинацій. 

вміти:  

• класифікувати види туризму,  

• визначити систему чинників розвитку туризму; 

• характеризувати основні центри різних видів туризму по материках світу; 

• здійснювати прогнози туристичних потоків світу. 

• працювати в команді 

• планувати і розробляти маршрут 

• відстежувати тенденції функціонування національного та світового ринків 

туристичних послуг, аналізувати взаємозв’язок між розвитком туризму та 

соціально-економічними процесами у країні;  

• використовувати інформаційні технології у процесі створення та реалізації 

туристичної продукції  

• оцінювати туристичний потенціал території з врахуванням потреб для різних видів 

туризму 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні поняття туризму.  
 

Вступ.                                                                                   (5 год.) 

Мета вивчення географії туризму. Поняття, предмет дослідження, зміст географії 

туризму. Зв’язок географії туризму з іншими науками, що займаються туризмом. Зв’язок 

географії туризму з іншими негеографічними дисциплінами. 

 

Тема 1. Історичні передумови виникнення та розвитку туризму.                                                                        

                                                                                                              (5 год.) 

Туризм – продукт тривалого історичного розвитку, передумови його лежать у 

далекій давнині. Подорожі древніх з метою вивчення нових територій. Паломництво. 

Зародження туризму в кінці ХУІІІ ст.. Томас Кук – перший організатор масової подорожі 

1841 року. Перший конгрес Міжнародної спілки офіційних асоціацій з пропаганди 

туризму (Гаага, 1925р.). Організація Міжнародної спілки офіційних туристичних 

організацій – МСОТО (1947). Створення резолюцією Генеральної асамблеї ООН 

міждержавної Всесвітньої туристичної організації (1975р.). 

 

Тема 2. Туризм: види та форми.                                                     (6 год.) 

Туризм і подорожі. Туризм у ХХ ст.. Визначення туризму. Термін туристичної 

поїздки. Місце тимчасового відвідування. Вільний час. Туризм – масове явище і феномен 

ХХ століття. Елемент задоволення. Місце постійного проживання. Сезонність. Мета 

туризму. Громадська мораль і порядок. Виключення заняття роботою в місці 

тимчасового відвідування. Внутрішній і міжнародний туризм. 

 

Тема 3. Турист.                                                                                 (6 год) 

Визначення туриста. Свобода пересування. Розміщення (нічліг). Мета туризму. 

Місцева та іноземна валюта. Екскурсант. 

 

Змістовний модуль 2. Особливості туристичних потоків світу 
 

Тема 4. Географія туристичних потоків світу.                             (7 год.) 

Туристський інтерес. Туристські ресурси. Екологія і туризм. Екологічність 

туризму і екологічний туризм. Національні парки і резервації. Печери. Замки. Чудеса 

світу. Найбільш відомі національні парки Африки, Азії, Австралії, Європи, Латинської 

Америки та США. Заповідник біблейської природи в Ізраїлі. Тематичні парки. 

Діснейленд. 

 

Тема. 5. Географія туризму з метою відпочинку і розваг.              (7 год.) 

Особливості географії туризму з метою відпочинку і розваг. Туризм з метою 

відпочинку і розваг в Європі. Туризм з метою відпочинку і розваг в Америці. Туризм з 

метою відпочинку і розваг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Туризм з метою 

відпочинку і розваг в Африці, на Близькому Сході та в Південній Азії. 

 

Тема 6. Географія ділового туризму.                                               (7 год.) 

Географія бізнес-подорожей. Географія конгресно-виставкового туризму. 

Географія інсентив-туризму. 

 

Тема 7. Географія релігійного туризму.                                       (7 год.) 

Релігійний туризм і паломництво як складова частина індустрії туризму Основною 

метою лекції є показати особливості організації туристичних подорожей із релігійною 



метою, а також розглянути найвідоміші релігійно-туристичні об’єкти світу та України. 

Культові споруди і духовні центри – це туристичні об’єкти, що викликають жваву 

зацікавленість подорожуючих. Крім того, відвідування релігійно-туристичних об’єктів 

входить у програму обслуговування інших, окрім власне релігійного туризму, видів турів 

й, зокрема, культурно пізнавального. Паломництво має тисячолітню історію, а духовні 

почуття віруючих спонукатимуть до туристичних подорожей і в майбутньому. Тому 

створення туристичного продукту, пов’язаного із релігійною діяльністю суспільства є 

одним із перспективних напрямків туризму в Україні 

 

Тема 8. Географія лікувально-оздоровчого туризму                      (7 год.) 

Особливості лікувально-оздоровчого туризму. Основні типи курортів. Лікувально-

оздоровчий туризм в Європі Лікувально-оздоровчий туризм в Америці. Лікувально-

оздоровчий туризм на Близькому Сході. Лікувально-оздоровчий туризм в Азії, Океанії та 

Африці. 

 

Тема 9. Міжнародна співпраця в області туризму.                         (7 год.)    

Міжнародне регулювання туристичної діяльності. Міжнародні договори. 

Національне законодавство в галузі туризму. Міжнародні акти, що регулюють 

туристичну діяльність. 

 



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. Основні поняття міжнародного туризму. 

Мета вивчення 

географії туризму  

13 5 3   5 17 4 2   11 

Історичні 

передумови 

виникнення та 

розвитку туризму. 

13 5 3   5 14 2 1   11 

Туризм: види та 

форми. 

14 6 3   5 17 4 2   11 

Турист.    6 3   5 14 2 1   11 

Змістовий модуль 2. Особливості туристичних ресурсів світу 

Географія 

туристичних 

ресурсів світу. 

15 7 3   5 14 2 1   11 

Географія туризму 

з метою 

відпочинку і 

розваг 

15 7 3   5 14 2 1   11 

Географія 

ділового туризму 

16 7 3   6 14 2 1   11 

Географія 

релігійного 

туризму 

16 7 3   6 14 2 1   11 

Географія 

лікувально-

оздоровчого 

туризму 

17 7 4   6 14 2 1   11 

Міжнародна 

співпраця в 

області туризму 

17 7 4   6 18 2 1   15 

Усього 150 64 32   54 150 24 12   114 

 
 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

  Денне Заочне 

1 Тема 1. Основні поняття і терміни в географії туризму. 

 

3 2 

2 Тема 2. Основні туристичні центри світу. 

 

3 1 

3 Тема 3. Основні центри ділового туризму. 

 

3 2 



4 Тема 4. Центри релігійного туризму і паломництва світу. 

 

3 1 

5 Тема 5.Основні центри лікувального туризму. 

 

3 1 

6 Тема 6. Комплексна характеристика туристичних 

макрорегіонів світу. 

 

3 1 

7 Тема 7. Роль та значення Всесвітньої туристичної 

організації. 

 

4 1 

8 Тема 8. Туристичні формальності. Безпека в туризмі. 

Страхування. Паспорти, візи, митні правила. Валютний 

контроль. 

 

5 1 

9 Тема 9. Основні проблеми і перспективи розвитку 

міжнародного туризму. 

 

5 2 

 Всього 32 12 

 

6. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  Денне Заочне 

1 Бальнеологічні курорти світу 9 29 

2 Гірськолижні курорти світу 15 29 

3 Замковий туризм світу 15 29 

4 Штучно створені туристичні ресурси світу 15 27 

 Разом 54 114 

 

7. Індивідуальне завдання 
1. Розробити маршрут і презентувати його 

2. Зняти блог про пам’ятку ЮНЕСКО 

 

8. Методи контролю 
 

До методів оцінювання відносимо модульні контрольні та іспит, а також 

o Поточний контроль: усне та письмове опитування, оцінка роботи в малих групах, 

тестування, захист індивідуальних завдань.  

• Підсумковий контроль: залік з урахуванням накопичених балів поточного контролю. 

 

9. Питання на іспит з «Географії туризму» 

 
1. Історичні передумови виникнення та розвитку туризму 

2. Види туризму 

3. Класифікації туризму 

4. Активний та пасивний туризм 



5. Внутрішній та міжнародний туризм 

6. Поняття «турист». 

7. Туристичні формальності 

8. Поняття про туристичну індустрію 

9. Особливості міжнародних туристичних потоків. 

10. Туристичні макрорегіони світу. 

11. Класифікація туризму за метою подорожі. 

12. Поняття про туризм в Україні. 

13. Найважливіші туристичні центри Європи. 

14. Основні туристичні потоки в Європі 

15. Характеристика туристичного потенціалу країн Америки 

16. Основні туристичні потоки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

17. Характеристика туристичного потенціалу країн Австралії та Океанії. 

18. Основні туристичні потоки в Америці 

19. Світові центри релігійного туризму 

20. Релігійний туризм світу, його види 

21. Найважливіші центри паломництва в світі. 

22. Єрусалим – найбільший центр релігійного туризму в світі 

23. Рим – найбільший центр паломництва християн 

24. Сантьяго де Компостела – третій за значенням центр паломництва християн. 

25. Історія розвитку та перспективи Дороги святого апостола Якова в Європі. 

26. Культові місця Божої Матері в світі. 

27. Центри паломництва іудеїв 

28. Центри паломництва буддистів 

29. Єрусалим – найбільший центр релігійного туризму в світі 

30. Природні туристичні ресурси країн світу 

31. Туристичне районування світу 

32. Оздоровчі та лікувальні туристичні центри Європи 

33. Історико-культурний туристичний потенціал країн Європи 

34. Поняття і основні напрямки географії туризму 

35. Діловий туризм 

36. Оздоровчі та лікувальні туристичні центри на Близькому Сході 

37. Огляд історико-культурного туристичного потенціалу країн Азії 

38. Найважливіші туристичні центри Америки 

39. Найважливіші туристичні центри країн Азії, Африки та Австралії 

40. Характеристика гірсько-лижних центрів Європи 

41. Характеристика гірських ландшафтів Азії, що використовуються в туризмі 

42. Географія туризму з метою відпочинку і розваг та її особливості. 

43. Географія шоп-подорожей в світі. 

44. Географія шоп-подорожей в Україні. 

45. Історія та розвиток повітроплавання в світі. 

46. Історія та розвиток повітроплавання в Україні 

47. Туризм з метою відпочинку і розваг в Європі 

48. Географія конгресно-виставкового туризму 

49. Діловий туризм в Україні. 

50. Перспективи розвитку ділового туризму Львова. 

51. Туризм з метою відпочинку і розваг в Америці 

52. Туризм з метою відпочинку і розваг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

53. Єрусалим – найбільший центр релігійного туризму в світі 

54. Історія паломництва 

55. Туризм з метою відпочинку і розваг в Африці, на Близькому Сході та в Південній 

Азії. 



56. Найважливіші центри християнського паломництва 

57. Географія ділового туризму. 

58. Найважливіші центри паломництва мусульман 

59. Географія інсентив-туризму 

60. Найбільші санаторно-курортні центри світу 

61. Основні типи курортів світу. 

62. Лікувально-оздоровчий туризм в Азії, Океанії та Африці 

63. Спеціалізовані туристичні виставки та біржі світу 

64. Географія лікувально-оздоровчого туризму 

65. Лікувально-оздоровчий туризм в Європі 

66. Характеристика бальнеологічних курортів України 

67. Характеристика бальнеологічних курортів Львівщини 

68. Особливості лікувально-оздоровчого туризму світу 

69. Міжнародна співпраця в галузі туризму 

70. Лікувально-оздоровчий туризм в Америці 

71. Всесвітня туристична організація, її роль та значення 

72. Лікувально-оздоровчий туризм на Близькому Сході 

73. Географія, сучасний стан і перспективи розвитку туризму в Європейському 

макрорегіоні 

74. Географія, сучасний стан і перспективи розвитку туризму в Американському 

макрорегіоні. 

75. Географія, сучасний стан і перспективи розвитку туризму в Азіатсько-

Тихоокеанському макрорегіоні. 

 

 

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий модуль  

2 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

11. Оцінювання знань 

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. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Мальська М.П., Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Туристичне країнознавство. Європа. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2009.– 224 с. 

2. Мальська М.П., Бордун О.Ю., Гамкало М.З. Туристичне країнознавство. Азія. – Київ: 

Центр учбової літератури, 2013.– 189 с. 

3. Мальська М..П., Антонюк Н..В.., Ганич Н..М.. Міжнародний туризм і сфера послуг : 

підручник. Київ : Знання, 2008. 661.с. 
4.Бордун О. Ю. Аналіз міжнародних туристичних потоків України. Вісник Львівського ун-

ту. Сер. географічна. 2013. Вип. 43.Ч. 2. С. 137–147. 

Допоміжна 

1.Бордун О. Ю., Ковальчук А. С. Туристичний потенціал спадщини україно-єврейських 

стосунків у міжвоєнному Львові: перспективи розвитку. Туризм та курорти: досвід 

Ізраїлю для України : матеріали між. наук. практ. конференції. Київ, 2018. С. 105–109. 

2.Бордун О. Ю., Мальська М. П. Гео-соціо-економічна характеристика медичного туризму 

міста Львова (Теорія та методика впровадження) : монографія. Рига : LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2018. 102 с. 

3.Бордун О. Ю. Конфлікт інтересів туристичного бізнесу та збалансованого розвитку 

туризму міста Львова: можливості регулювання. Економіка міста та урбаністика : 

матеріали Міжн. наук.-практ. Київ : КНЕУ, 2018.  С. 9–13. 

4.Бордун О. Ю. Геопространственные особенности шоп-туризма Украины. Мaгілеускі 

мерыдыян. 2017. Том 17. Вып. 3–4 (39–40). С. 38–44. 



5.Бордун О. Ю. Можливості транскордонної співпраці України та Польщі на Дорозі 

святого апостола Якова. Wspolpraca trasgraniczna w gospodarce turystycznej Polski I Ukrainy 

: III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa. Lublin–Lviv, 2016. St. 12. 

6.Бордун О. Ю. Сучасний стан та перспективи продовження Дороги святого Якова Віа 

Регіа в Україні. Zagadnienia religijne і narodowosciowe we wspolczesnych badaniach polskich, 

slowackich I ukrainskich na terenie Euroregionu Karpackiego: Aspekt historyczny, prawny, 

socjologiczny, filozoficzny i etyczny. Ярослав, 2015, С. 453–475. 

7.Бордун О. Ю., Деркач У. Теоретичні та прикладні засади дослідження похмурого 

туризму України. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник та ін. Київ : 

Альфа-ПІК, 2014. Вип. 30. С. 62–72. 

8.Бордун О. Ю., Шуманська Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку в Україні 

європейського паломницького шляху святого Якова. Географія та туризм : наук. зб. / ред. 

кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ : Альтерпрес, 2014. Вип. 28. С. 131–140. 

9.Бордун О. Ю. Геопространственные особенности международных туристических 

потоков между Украиной и Беларусью. Вучоныя запіскі БрГУ им. А. С. Пушкина. Ч. 1. 

Гуманітарния і грамадскія навукі. 2013. Вып. 9. С. 67–78. 

10.Бордун О. Ю., Біланюк О. Сучасний стан та перспективи розвитку ділового туризму 

Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні: теорія і 

практика : Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2013. С. 33–36. 

11.Бордун О. Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких 

потоків України. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та 

ін. Київ : Альтерпрес, 2013. Вип. 23. С. 73–81. 

12.Бордун О. Ю., Біланюк О. Теоретичні та прикладні засади дослідження ділових потоків 

України. Географічна наука і практика: виклики епохи : Міжнар. наук.-практ. конф, присв. 

130-річчю географії у Львівському університеті. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2013, С. 223–225. 
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