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Назва курсу Краєзнавство і туризм 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Дорошенка 41, 79005, Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

географічний факультет,  

кафедра географії України 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта 

014 Середня освіта (Географія) 

Викладачі курсу Стецюк О. В., к.г.н., доцент,  

доцент кафедри географії України 

Контактна інформація 

викладачів 

stetsyuk_oksana@ukr.net 

Консультації по курсу 

відбуваються 

П’ятниця: 12:00 – 14:00 (вул. Дорошенка, 41, каб. 52) 

Також проводяться он-лайн консультації через Skype або подібні ресурси. Для 

погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено для надання здобувачам необхідних знань, обов’язкових для 

національної краєзнавчої освіти, для того, щоб вміти проводити комплексне, 

наукове, всебічне вивчення певної території. Навчальний курс спрямовано на 

розкриття основних питань краєзнавства і туризму, вивчення засобів навчання 

та виховання національно-свідомих громадян, а також для посилення 

активно-туристичного пізнання рідного краю.   

Коротка анотація курсу Даний курс є вибірковою дисципліною з спеціальності  014 Географія  для 

освітньої програми з підготовки бакалавра освіти (географія), вчителя 
географії. Зміст курсу зорієнтований на наукове дослідження рідного краю 

через призму його самобутності.   

Мета та завдання курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Краєзнавство і туризм» є 

формування в бакалаврів фахових компетентностей щодо здійснення 

комплексних наукових краєзнавчих досліджень території країни,  синтезу 

знань про природні та суспільні явища, їхню взаємодію на певній обмеженій 

території, де ці явища найбільш підвладні впливу місцевих умов, 

вдосконалення навичок створення краєзнавчо-туристичних маршрутів та 

кваліфікованого опрацювання наукової краєзнавчої літератури. 

Найважливіші завдання: поглиблення теоретичної фахової підготовки 

бакалаврів в галузі національного краєзнавства;  оволодіння сучасними 

практичними вміннями для проведення краєзнавчо-туристичної роботи в 

школі.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Кузик С.П.  Географія туризму : навчальний посібник / С.П. Кузик. – К.: 

Знання, 2011. – 271 с. 

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник / Є.В. Панкова. 

– К.: Альтерпрес, 2003. – 352 с. 

Петранівський В.Л., Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. — 2-ге вид., 

виправл. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський. – К., 2008. — 575 с. 



Рутинський М.Й., Стецюк О. В. Туристичний комплекс Карпатського регіону 

України: Навчальний посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 440 с. 

Туристичне намисто України. Атлас / ДНВП "Картографія", 

Укргеодезкартографія ; відп. ред. Н. О. Крижова, літ. ред. В. З. Пономаренко, 

ред.: Л. М. Веклич та ін. - К. : ДНВП "Картографія", 2011. - 136 с. 

Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : Навчальний посібник. – 

К.: Атіка, 2006. – 264 с. 

Тривалість курсу 1 семестр 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять,  32 год. – лекції, 32 год. – практичні, 86 год. – 

самостійна робота, кредитів – 5.   

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу здобувач буде 

Знати: теоретичні основи розвитку краєзнавства та географії туризму, 

методику та джерела туристично-краєзнавчих досліджень, загальні проблеми 

й організаційні форми українського краєзнавства, сучасний стан та проблеми 

розвитку туристично-рекреаційного господарства України. 

Вміти: працювати з науковими джерелами туристично-краєзнавчих 

досліджень, провести туристично-краєзнавче дослідження краю та 

оформлювати результати географо-краєзнавчого дослідження, здійснювати 
розробку туристично-краєзнавчих маршрутів, характеризувати туристично-

рекреаційні ресурси областей України. 

Ключові слова Краєзнавство, туризм, туристичне краєзнавство, національне краєзнавство, 

туристична індустрія, туристично-краєзнавчі ресурси, туристично-краєзнавчі 

маршрути, краєзнавча робота в школі. 

Формат курсу Очний 

Теми Подано в таблиці нижче 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

географічних дисциплін, достатніх для сприйняття понятійно-

термінологічного апарату географії, розуміння її джерел  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Семінарські заняття, дискусія, індивідуальні заняття, самостійна робота, 

проблемні бесіди, метод кейсів, творче індивідуальне завдання тощо 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, загальнодоступне програмне забезпечення, доступ 

до Інтернету, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: активна участь на практичних заняттях – 50 

балів, поточне відвідування лекційних занять та активність на них – 5 балів, 

індивідуальне завдання – 25 балів, поточне та підсумкове тестування – 20 

балів.  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100 

Академічна доброчесність: Роботи здобувачів є їх оригінальними 

дослідженнями та міркуваннями. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. 



Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що студенти 

відвідають усі зайняття курсу.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам.  

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Предмет передбачає лекційний матеріал, бали нараховуються на основі 

активності на лекціях, доповідей на семінарах, самостійної роботи. 

Опитування По завершенню курсу буде надано студентам анкету-оцінку з метою 

оцінювання якості. 

 

Схема курсу  

№ Тема 

Лекції, 

год. 

Семінари, 

год. 

Самостійн

а робота, 

год. 

1 Вступ. Суть, предмет та завдання курсу. Краєзнавство, рекреація і 

туризм як суспільне явище 

2 2 4 

2 Історія становлення та розвитку краєзнавства в Україні. Методи,  

джерела і форми краєзнавства 

4 4 4 

3 Основні поняття та терміни в туризмі. Туристичний ринок послуг 2 2 4 

4 Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні 4 4 4 

5 Сучасний стан розвитку туризму і рекреації в Україні. Туристично-

краєзнавчі маршрути 

2 2 4 

6 Діяльність туристичних організацій на туристичному ринку України 2 2 4 

7 Готельне господарство України. Стандартизація готельних послуг, 

вимоги до комфортності 

4 4 4 

8 Санаторно-курортні і оздоровчі заклади України 2 2 4 

9 Розвиток туризму в західному регіоні України 2 2 4 

10 Розвиток туризму в центральному регіоні України 2 2 4 

11 Розвиток туризму в східних областях України 2 2 4 

12 Розвиток туризму в південному регіоні України 2 2 4 

13 Україна на міжнародному туристичному ринку 2 2 4 

 Виконання індивідуальної дослідницької роботи - - 34 

 Всього 32 32 86 

 


