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Назва курсу  Світовий досвід виникнення та розвитку туризму 
Адреса викладання 

курсу 

Дорошенка, 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму, географічний факультет 

Галузь знань, шифр 

та назва спеціальності 

24 Сфера обслуговування 
242 Туризм 

Викладачі курсу Клапчук Михайло Володимирович, к.г.н., доцент 
Контактна 

інформація 

викладачів 

M_Klapchuk@ukr.net 
https://lnulviv.academia.edu/MykhailoKlapchuk 

Сторінка курсу https://geography.lnu.edu.ua/course/svitovyj-dosvid-vynyknennya-ta-rozvytku-
turyzmu  

Консультації по курсу 

відбуваються 

щосереди, 16:40-18:00 год. (Дорошенка, 41, ауд.20)  

Інформація про курс Основними завданнями вивчення дисципліни «Світовий досвід виникнення та 
розвитку туризму» є: 

- 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. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Світовий досвід виникнення та розвитку туризму» є вибірковою 
дисципліною зі спеціальності 242 «Туризм» для освітньої програми бакалаврів, 
яка викладається в четвертому семестрі в обсязі чотирьох кредитів (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу 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. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  
1.Ковальчук А.С., Паньків Н.М. «Світовий досвіт виникнення та розвитку 
туризму». 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. 

Додаткова література: 
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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. 

Інтернет джерела: 
1. https://lnulviv.academia.edu/ 
2. http://tourlib.net 
3. http://infotour.in.ua 
4. http://www2.unwto.org/ 
5. https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current 
6. www.lvivtravel.com  

Тривалість курсу 120 год. 
Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних занять 

та 56 годин самостійної роботи. 
Очікувані результати 

навчання 

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.   

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; 
� скласти просторово-часовий та причинно-наслідковий ланцюги розвитку 

туризму в залежності від обставин. 
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Ключові слова Мандрівництво, подорож, історія, період, розвиток туризму. 
Формат курсу Очний 

Теми 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.  

        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.          

 

        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. Особливості розвитку 
та основні проблеми різних типів туристичної галузі. 
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Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 
комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з багатьох дисциплін 
(зокрема географія туризму, природні ресурси і рекреаційні комплекси світу, 
основи туризмознавства, організація туристичних подорожей), достатніх для 
сприйняття категоріального апарату предмету та розуміння джерел. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, семінарське заняття, колаборативне навчання (форми – 
групові проекти, спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, дискусія, 
бесіда. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання додаткового обладнання та 
програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних 
систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співідношенням:  
• практичні/самостійні тощо : 80% семестрової оцінки; максимальна кількість 
балів 80. 
• залік/індивідуальна робота: 20% семестрової оцінки. Максимальна кількість 
балів 20 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1-2 Т3-
4 

Т5-6 Т7 Т8-
9 

Т10-
11 

Т12-
13 

Т14 Індивід 
завдання 

100 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 
Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів. 
 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 
джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 
виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся 
література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 
серед рекомендованих. 
 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 
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тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під 
час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

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.  

        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.          

 

        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 
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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. Особливості розвитку 
та основні проблеми різних типів туристичної галузі. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 
курсу. 
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СХЕМА КУРСУ «Світовий досвід виникнення та розвитку туризму» 
 
 
Тиж. / 
дата / 
год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 
самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завда
ння, 
год 

Термін 
виконання 

Згідно 
розкла

ду 

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

Лекція/семінар Основна література:  
1.Ковальчук А.С., Паньків Н.М. 
«Світовий досвіт виникнення та 
розвитку туризму». 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. 

Додаткова література: 
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 

2/2 В день 
проведення 
заняття 

        Тема 2. Особливості 
формування подорожей у 
Стародавньому світі. Історичні 
етапи формування основних 
напрямків мандрівництва та 
регіональні особливості. 
Чинники зародження 
подорожей та перші письмові 
згадки. 

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

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

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

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

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

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

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

        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. 

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 
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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. 

Лекція/семінар 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. 

Інтернет джерела: 
1. https://lnulviv.academia.edu/ 
2. http://tourlib.net 
3. http://infotour.in.ua 
4. http://www2.unwto.org/ 
5. https://www.e-

unwto.org/toc/unwtotfb/current 
6. www.lvivtravel.com 

4/4 В день 
проведення 
заняття 

        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.  

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

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

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

       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.. 

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

       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».  

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

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..  

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

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

Лекція/семінар 2/2 В день 
проведення 
заняття 

 Тема 14   Сучасний стан 
розвитку туризму в Україні. 

Лекція/семінар 4/4 В день 
проведення 



 10

Особливості розвитку та 
основні проблеми різних типів 
туристичної галузі. 

заняття 

 


