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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.
Дисципліна «Туристична картографія» є вибірковою дисципліною зі
спеціальності 242 «Туризм» для освітньої програми бакалаврів, яка
викладається в четвертому курсі 8 семестрі в обсязі 4 кредитів (за
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою викладання навчальної дисципліни «Туристична картографія» є
формування у студентів вмінь та знань пов’язаних із користуванням
картографічними матеріалами під час туристичної діяльності.
Основна література
1. Алешин В.М., Серебреников А.В. Туристская топография. – М.:
Профиздат, 1985 (Мир туристских интересов).
2. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та
працівників туризму (аспекти). Дніпропетровськ: Видавництво "Промінь",
2002 (серія "Туризм України").
3. Военная топография./Под ред. генерал-летейнанта технических войск А.С.
Николаева/. – М.: Воениздат, 1976.
4. 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, 4951.
2. 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.
3. Остапчук В.В. Туристська робота. Навчальний посібник. – Ніжин, 2002.
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4. Рощин О.М. Без компаса і карти. – К.: «Радянська школа», 1971.
5. Славетний мандрівник / до 300-річчя від дня народження Василя
Григоровича Барського // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2001. -№ 4.
6. Туристична карта України. К.: Картографія. 2003.
7. Україна “Атлас автомобільних шляхів”. К.: Картографія. М 1 : 1000000,
2003.
8. Lesny Przewodnik Turystyczny. – 2002. - № 3.
9. W. Kowalczuk. Geografia turyzmy. Warszawa.- 1999.
10. https://lnulviv.academia.edu/
11. http://tourlib.net
12. http://infotour.in.ua
13. http://www2.unwto.org/
14. https://www.e-unwto.org/toc/unwtotfb/current
15. www.lvivtravel.com
120 год.
64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних
занять та 56 годин самостійної роботи.
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);
• 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.
Карта, план, ГІС, туристичний ресурс.
Очний /заочний
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
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Тема 6. Комп'ютерні технології при складанні і виданні туристичних карт
Залік в кінці семестру,
Підсумковий
комбінований
контроль, форма
Для
вивчення курсу студенти потребують базових знань з багатьох дисциплін
Пререквізити
(зокрема географія туризму, основи туризмознавства, організація екскурсійної
діяльності, туристичне країнознавство, туризм в містах), достатніх для
сприйняття категоріального апарату організації екскурсійної діяльності та
розуміння джерел.
Навчальні методи та Презентація, лекції, семінарське заняття, практичне заняття, колаборативне
техніки, які будуть навчання (форми – групові проекти, спільні розробки), проектно-орієнтоване
використовуватися навчання, дискусія, бесіда.
під час викладання
курсу
Вивчення курсу не потребує використання додаткового обладнання та
Необхідне
програмного забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних
обладнання
систем.
Оцінювання
проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
Критерії оцінювання
(окремо для кожного наступним співідношенням:
• практичні/самостійні тощо : 80% семестрової оцінки; максимальна кількість
виду навчальної
балів 80.
діяльності)
• залік/індивідуальне завдання: 20% семестрової оцінки. Максимальна
кількість балів 20
Підсумкова максимальна кількість балів 100.

Т1

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль
Т2
Т3
Т4 Т5 Т6
Поточний
контроль

10
10
10
10
10
10
Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.

20

Сума
ІНДЗ

100

20

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.
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Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному
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.

Опитування

1. Поняття про картографію як стародавню науку.
2. Найважливіші особливості картографії.
3. Етапи розвитку картографії: давній період розвитку, середні віки,
новий час, "радянська картографія", сучасний період.
4. Сучасний стан туристичної картографії в Україні.
5. Географічна карта і її властивості.
6. Картографічний метод дослідження.
7. Елементи географічної карти.
8. Загально-географічні і тематичні карти.
9. Поділ карт.
10. Топографічна карта і сфери її застосування.
11. Основні елементи топографічної карти.
12. Географічний зміст топографічних карт.
13. Поділ топографічних карт за масштабом.
14. Умовні топографічні знаки.
15. Дороги і дорожні споруди.
16. Населені пункти.
17. Гідрографія.
18. Рослинність.
19. Рельєф.
20. Спеціальні значки.
21. Туристична карта: мета створення, вимоги, що ставляться до
туристичних карт.
22. Класифікація туристичних карт.
23. Туристичні карти для різних видів туристичних занять.
24. Науково-довідникові туристичні карти.
25. Топографічно-туристичні карти.
26. Орієнтування туристів по горизонту.
27. Вимірювання азимуту.
28. Компас та робота з ним.
29. Вимірювання відстані.
30. Способи орієнтування.
31. Прокладання маршруту і складання плану руху.
32. Окомірне знімання місцевості.
33. Орієнтування на місцевості по місцевих предметах.
34. Знакування туристичних маршрутів.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню
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курсу.
СХЕМА КУРСУ «Туристична картографія»
Тиж. /
дата /
год.-

Тема, план,
короткі тези

Тема 1. Історія
зародження і
розвитку
туристичної
картографії в
Україні
Тема 2. Основні
характеристики
карт та їх поділ

Форма
діяльності
(заняття)*
*лекція,
самостійна,
дискусія,
групова
робота)
Лекція/
практична /
семінар

Лекція/
практична /
семінар

Тема 3.
Туристична карта

Лекція/
практична /
семінар

Тема 4. Способи
зображення
тематичних та
туристичних карт

Лекція/
практична /
семінар

Тема 5. Основи
орієнтування
туристів

Лекція/
практична /
семінар

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

Лекція/
практична /
семінар

Згідно
розкладу

Література.*** Ресурси в інтернеті

Завдання,
год

Термін
виконання

Основна література
1. Алешин В.М., Серебреников А.В.
Туристская топография. – М.:
Профиздат,
1985
(Мир
туристских интересов).
2. Безпека
життєдіяльності
туристів,
екскурсантів,
відпочивальників та працівників
туризму
(аспекти).
Дніпропетровськ: Видавництво
"Промінь", 2002 (серія "Туризм
України").
3. Военная топография./Под ред.
генерал-летейнанта технических
войск А.С. Николаева/. – М.:
Воениздат, 1976.
4. Вяткин Л. Туризм и спортивное
ориентирование. – М.: Академия,
2001.
Допоміжна
5. Ганопольский В. Уроки туризму.
Посібник для вчителів. – К.:
Видавниче підприємство "Перше
вересня", 1999. – С. 7,17-18, 2426, 35-37, 43-45, 49-51.
6. 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.
7. Остапчук
В.В.
Туристська
робота. Навчальний посібник. –
Ніжин, 2002.
8. Рощин О.М. Без компаса і карти.
– К.: «Радянська школа», 1971.
9. Славетний мандрівник / до 300річчя від дня народження Василя
Григоровича
Барського
//
Краєзнавство. Географія. Туризм.
– 2001. -№ 4.
10. Туристична карта України. К.:
Картографія. 2003.
11. Україна “Атлас автомобільних
шляхів”. К.: Картографія. М 1 :
1000000, 2003.

5/2/2

В день
проведення
заняття

5/2/2

В день
проведення
заняття

5/2/2

В день
проведення
заняття

5/2/2

В день
проведення
заняття

6/4/4

В день
проведення
заняття

6/4/4

В день
проведення
заняття

6

12. Lesny Przewodnik Turystyczny. –
2002. - № 3.
13. W. Kowalczuk. Geografia turyzmy.
Warszawa.- 1999.
16. https://lnulviv.academia.edu/
17. http://tourlib.net
18. http://infotour.in.ua
19. http://www2.unwto.org/
20. https://www.eunwto.org/toc/unwtotfb/current
21. www.lvivtravel.com
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