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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: отримання майбутніми фахівцями сфери туризму професійних знань у сфері 

теорії і методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавства, 

формування фазового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку 

спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах світу. 

Завдання: основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання 

дисципліни «Географія туризму» є теоретична і практична підготовка майбутніх 

туризмознавців з питань: теоретико-методологічних засад географії туризму; 

особливостей методології та методики проведення географічних досліджень у сфері 

туризму; туристичного ресурсознавства та застосуванні регіонального підходу до 

географічної характеристики природних та культурно-історичних ресурсів туризму; 

комплексної географічної характеристики спеціалізованих видів туризму, що виступають 

інформаційною базою для формування програм перебування туристів, розробки спе-

ціальних турів та умовою розвитку програмного туризму. 

Результатом вивчення дисципліни «Географія туризму» стають компетенції 

майбутніх фахівців туризму професійно оперувати географічною інформацією стосовно 

визначення атрактивності туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн і 

регіонів на предмет розвитку спеціальних видів туризму, також використовувати її в 

практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного туристичного продукту та 

підвищення якості туристичного обслуговування споживачів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати: 

• теоретичні та методичні  засади методики проведення географічних досліджень у 

сфері туризму; 

• світові та регіональні тенденції географічних потоків;  

• видовий склад та особливості використання туристських ресурсів; 

• спеціалізовані види туризму програмного туризму та географію їх 

розповсюдження в світі і на Україні. 

уміти: 

• оперувати географічною інформацією стосовно визначення атрактивності 

туристичних ресурсів та оцінки туристичного потенціалу країн і регіонів на предмет 

розвитку спеціальних видів туризму, також використовувати її в практичній роботі щодо 

формування конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення якості 

туристичного обслуговування споживачів; 

• аналізувати існуючий туристський потенціал територій щодо здійснення того чи 

іншого виду туризму, користуючись статистичною та плановою документацією та 

стандартними методиками; 

• проектувати найбільш ефективне використання туристських потоків у часі та 

просторі на підставі інформації про переміщення та інтенсивність туристських потоків; 

• визначати можливості зарубіжних партнерів щодо розробки турів, 

використовуючи результати досліджень світового ринку послуг. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна. 

Тема 2. Методологія та методика географічний досліджень в туризмі. 

Тема 3. Географія туристських потоків, доходів та витрат. 

 Тема 4. Класифікація та географічна оцінка туристичних ресурсі. 

Тема 5. Природні туристичні ресурси. 

Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму. 

 Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму. 

Тема 8. Географія активних видів туризму. 



Тема 9. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму. 

Тема 10. Географія ділового туризму. 

Тема 11. Географія релігійного туризму та паломництва. 

Тема 12. Географія міського, сільського та екологічного туризму. 
 

  



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна. 6 4     2 

Тема 2. Методологія та методика географічний 

досліджень в туризмі. 
4 2     2 

Тема 3. Туристське районування та географія 

туристських потоків, доходів та витрат. 
6 4     2 

Тема 4. Класифікація та географічна оцінка 

туристичних ресурсів. 
8 4     4 

Тема 5. Природні туристичні ресурси. 8 4     4 

Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму. 10 4  2   4 

Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму. 12 8  2   2 

Тема 8. Географія активних видів туризму. 8 4  2   2 

Тема 9. Географія культурно-пізнавального та 

подієвого туризму. 
8 4  2   2 

Тема 10. Географія ділового туризму. 6 4     2 

Тема 11. Географія релігійного туризму та 

паломництва. 
4 2     2 

Тема 12. Географія міського, сільського та 

екологічного туризму. 
10 6  2   2 

Усього годин 90 50  10   30 



 

4. Теми лекційних занять 
 

 

№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 1 Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна 

Тема лекції 1. Географія туризму як наукова 

дисципліна. 

План 

1. Підходи до визначення туризму. 

2.  Туризм як соціально-еколого-економічна система. 

3. Еволюція туризму в контексті географічної науки.  

Еволюція наукових досліджень в царині географії 

туризму. 

4. Особистісні (людські) та територіальні (географічні) 

детермінанти туризму. Туристська мотивація. 

Туристські потреби. Рекреаційні потреби.  

5. Туристичний потенціал території та загальна 

характеристику його складових елементів. Туристична 

інфраструктура. Туристичні умови. Туристичні 

інститути.  

2 

2 2 Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна 

Тема лекції 2. Географія туризму як наукова 

дисципліна. 

План 

1. Система географічних наук в туризмі. Об’єкт, 

предмет і завдання географії туризму. 

2. Географія туризму та рекреаційна географія: спільні 

риси та відмінності.  Термінологічний апарат географії 

туризму. Туристська дестинація. 

3. Класифікація туризму з позицій географічної науки. 

Форми та види туризму.  

4. Сучасні наукові концепції та моделі в географії 

туризму.  

2 

3 3 Тема 2. Методологія та методика географічний 

досліджень в туризмі 

Тема лекції 3. Методологія та методика географічний 

досліджень в туризмі. 

План 

1. Методологічні підходи до комплексної оцінки 

туристичного потенціалу території. Накопичення, 

упорядкування та аналіз географічної інформації для 

цілей туризму.  

2. Оціночні методи. Інвентаризаційна таблиця.  

Туристичний паспорт території. Таблиця детермінант. 

Бальна бонітировка. Система коефіцієнтів та відносних 

показників. Нормативний метод.  

3. Методи класифікації в географії туризму. Система 

індикаторів та класифікаційних ознак, що 

використовується в географії туризму.  

4. Методи типології в географії туризму. Критерії 

типологічного аналізу території для географії туризму.  

2 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Метод районування. Структурно-логічні моделі                      

О. Бейдика. Рейтингові методи. 

 

4 4 Тема 3. Туристське районування та географія 

туристських потоків, доходів та витрат 

Тема лекції 4. Туристське районування та географія 

туристських потоків, доходів та витрат. 

План 

1. Туристський потік та його географічна 

характеристика. Основні географічні закономірності 

функціонування туристських потоків.  

2. Регіони і центри, що генерують та регіони і центри, 

що приймають туристський потік.  

3. Класифікація туристських потоків за різними 

ознаками. 

4. Географічна оцінка туристського потоку. Показники, 

що визначають обсяги туристського потоку: кількість 

вибуттів та кількість прибуттів, тривалість 

перебування. Географія країн та регіонів за середньою 

тривалістю перебування туристів. 

2 

5 5 Тема 3. Туристське районування та географія 

туристських потоків, доходів та витрат 

Тема лекції 5. Туристське районування та географія 

туристських потоків, доходів та витрат. 

План 

1. Показники, що визначають інтенсивність 

туристського потоку: інтенсивність прибуттів та 

вибуттів туристів.  

2. Географія країн та регіонів за інтенсивністю 

прибуттів та вибуттів.  

3. Географічна оцінка туристичних доходів та витрат. 

Країни «активного» та «пасивного» туризму. Географія 

країн та регіонів за туристичними доходами та 

витратами. Туристичне сальдо. Країни та регіони з 

позитивним та негативним туристичним сальдо. 

2 

6 6 Тема 4. Класифікація та географічна оцінка 

туристичних ресурсів 

Тема лекції 6. Класифікація та географічна оцінка 

туристичних ресурсів. 

План 

1. Підходи до визначення туристичних та туристично-

рекреаційних ресурсів. Властивості туристичних 

ресурсів. 

2. Підходи до класифікації туристичних ресурсів. 

Сутнісний підхід до класифікації туристичних 

ресурсів. Природні та антропогенні ресурси. Підхід              

П. Дефера: гідром, фітом, літом та антропоном. 

Класифікація О. Бейдика: природно-географічні, 

природно-антропогенні, суспільно-історичні, 

«суперточка-тур», гомогенні, латентні, типу  

2 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  «координата». 

3. Діяльнісний підхід до класифікації туристичних 

ресурсів. 

 

7 7 Тема 4. Класифікація та географічна оцінка 

туристичних ресурсів 

Тема лекції 7. Класифікація та географічна оцінка 

туристичних ресурсів. 

План 

1. Проблеми освоєння та користування туристичними 

ресурсами.  

2. Реєстр туристичних ресурсів.  

3. Кадастр туристично-рекреаційних ресурсів.  

4. Паспортизація туристично-рекреаційних ресурсів. 5. 

Економічна, соціальна та екологічна оцінка 

туристичних ресурсів.  

2 

8 8 Тема 5. Природні туристичні ресурси 

Тема лекції 8. Природні туристичні ресурси. 

План 

1. Географічна оцінка кліматичних ресурсів. Різновиди 

кліматичних ресурсів. Кліматичні курорти та курортні 

місцевості. 

2. Географічна оцінка бальнеологічних ресурсів. 

Характеристика мінеральних вод, грязей та озокериту. 

Бальнеологічні та бальнеогрязьові курорти та курортні 

місцевості. 

3. Географічна оцінка водних туристичних ресурсів. 

Гідрологічні та гідротехнічні водні об'єкти та їх 

туристична привабливість: аквапарки, водосховища, 

ставки, водоспади, джерела, витоки річок. 

2 

9 9 Тема 5. Природні туристичні ресурси 

Тема лекції 9. Природні туристичні ресурси. 

План 

1. Географічна оцінка біотичних туристичних ресурсів. 

Туристична привабливість лісів, лісостепу, степу, 

боліт. Природні ландшафти.  

2. Ресурси природно-заповідного фонду. Туристична 

привабливість природно-антропогенних біотичних 

ресурсів: парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, 

дендропарки, ботанічні сади, зоологічні парки, 

акваріуми та океанарії. Мисливські угіддя. Мисливська 

фауна. 

3. Ландшафтні та орографічні туристичні ресурси. 

Географічна оцінка рельєфу, як туристичного ресурсу. 

Ландшафтні парки. 

2 

10 10 Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму 

Тема лекції 10. Культурно-історичні ресурси туризму. 

План 

1. Сучасні види культурно-історичних ресурсів.   

Географія найбільш атрактивних культурно-історичних  

2 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  ресурсів України, Європейського туристичного 

регіону, світу.                  

2. Культурна спадщина як ресурс туризму, її 

матеріальні і нематеріальні складові.  

3. Географічна оцінка археологічних туристичних 

ресурсів. 

 

11 11 Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму 

Тема лекції 11. Культурно-історичні ресурси туризму. 

План 

1. Пам'ятки історії та культури.  

2. Етнічні та етнографічні ресурси.  

3. Подієві ресурси. Види подієвих ресурсів та їх 

географічна характеристика. 

2 

12 13 Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму 

Тема лекції 12. Географічна характеристика купально-

пляжного туризму.  

План 

1. Географічна характеристика купально-пляжного 

туризму. 

2. Географія центрів купально-пляжного туризму в 

Україні, Європейському туристичному регіоні, світі. 

2 

13 14 Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму 

Тема лекції 13. Географічна характеристика 

лікувально-оздоровчого туризму. 

План 

1. Географічна характеристика лікувально-оздоровчого 

туризму. Види лікувально-оздоровчого туризму.  

2. Географія основних курорів та центрів лікувально-

оздоровчого туризму України, Європейського 

туристичного регіоні, світу. 

2 

14 15 Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму 

Тема лекції 14.  Географічна характеристика 

розважального туризму.  

План 

1. Географічна характеристика розважального 

туризму. Різновиди розважального туризму. 

2. Географія центів розважального туризму України, 

Європейського туристичного регіону, світу. 

2 

15 16 Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму 

Тема лекції 15. Географічна характеристика круїзного 

туризму. 

План 

1. Географічна характеристика круїзного туризму. 

Види круїзів, круїзні судна.  

2. Географія центрів, районів розвитку та маршрутів 

круїзного туризму в світі. 

2 

16 18 Тема 8. Географія активних видів туризму 

Тема лекції 16. Географія активних видів туризму. 

План  

2 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  

1. Географічна характеристика гірськолижного 

туризму.  

2. Географія центрів та регіонів розвитку 

гірськолижного туризму в Україні, Європейському 

туристичному регіоні, світі. 

3. Географічна характеристика дайв-туризму. Види 

дайвінгу.  

4. Географія центрів та регіонів розвитку дайв-туризму 

в Україні, Європейському регіоні, світі. 

 

17 19 Тема 8. Географія активних видів туризму 

Тема лекції 17. Географія активних видів туризму. 

План 

1. Географічна характеристика гольф-туризму. 

2. Географія центрів та регіонів розвитку гольф-

туризму в Європейському туристичному регіоні та 

світі. 

3. Географічна характеристика екстремального та 

пригодницького туризму. 

4. Водні, наземні, гірські, повітряні та екзотичні види 

екстремального туризму.  

5. Види пригодницького туризму: географія центрів та 

регіонів розвитку екстремальних, та пригодницьких, 

видів туризму в Україні, Європейському туристичному 

регіоні, світі. 

2 

18 21 Тема 9. Географія культурно-пізнавального та 

подієвого туризму 

План 

Тема лекції 18. Географія культурно-пізнавального та 

подієвого туризму. 

1. Географічна характеристика культурно-

пізнавального (екскурсійного) туризму.  

2. Види культурно-пізнавального туризму.  

3. Географія найбільш атрактивних маршрутів та 

регіонів розвитку культурно-пізнавального туризму. 

2 

19 22 Тема 9. Географія культурно-пізнавального та 

подієвого туризму 

План 

Тема лекції 19. Географія культурно-пізнавального та 

подієвого туризму. 

1. Географічна характеристика подієвого туризму.  

2. Класифікація подієвого туризму.  

3. Географія турів, центрів та регіонів подієвого 

туризму. 

2 

20 24 Тема 10. Географія ділового туризму 

Тема лекції 20. Географія ділового туризму.  

План 

1. Видова структура ділового туризму: МІСЕ-туризм. 

2. Географія центрів та країн розвитку конгресно-

виставкового туризму.  

2 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

21 25 Тема 10. Географія ділового туризму 

Тема лекції 21. Географія ділового туризму.  

План 

1. Характеристика інсентів туризму.  

2. Організатори МІСЕ-заходів.  

3. Географія центрів ділового туризму в Україні та 

світі. 

2 

22 26 Тема 11. Географія релігійного туризму та 

паломництва 

Тема лекції 22. Географія релігійного туризму та 

паломництва. 

План 

1. Підходи до визначення релігійного туризму. 

2. Види релігійний туризму. 

3. Релігійні та культові центри.  

4. Географія центрів та регіонів паломництва та 

релігійного туризму у християнстві, ісламі, буддизмі, 

іудаїзмі, індуїзмі. 

2 

23 27 Тема 12. Географія міського, сільського та 

екологічного туризму 

Лекція 23.  Географія міського, сільського та 

екологічного туризму. 

План 

1. Географічна характеристика міського туризму.  

2. Міста як туристичні центри, їх функції та типи. 

Туристичний потенціал міста. Малі та великі міста – 

туристичні центри.  

3. Туризм у мегаполісах та його географічна оцінка в 

умовах глобалізації. 

2 

24 28 Тема 12. Географія міського, сільського та 

екологічного туризму 

Лекція 24.  Географія міського, сільського та 

екологічного туризму. 

План 

1. Основні підходи до визначення сільського туризму. 

2. Моделі організації сільського туризму.  

3. Географія розвитку сільського туризму в Україні та 

світі. 

2 

25 29 Тема 12. Географія міського, сільського та 

екологічного туризму 

Лекція 25.  Географія міського, сільського та 

екологічного туризму. 

План 

1. Підходи до визначення та ознаки екологічного 

туризму.  

2. Види екологічного туризму.  

3. Географія центрів та регіонів розвитку екологічного 

туризму в Україні, Європейському туристичному  

2 



№  

з/п 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  регіоні та світі.  

Разом   50 

 

5. Теми практичних занять 
 

№ 

 з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

6. Теми лабораторних занять 
 

№ 

 з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

  Немає потреби.  

    

    

    

    

 

7. Теми семінарських занять 
 

№  

з/п 

№  

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 12 Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму. 

 

 

 

2 

2 17 Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму. 

 

2 

3 20 Тема 8. Географія активних видів туризму. 

 

2 

4 23 Тема 9. Географія культурно-пізнавального та 

подієвого туризму. 

 

2 

5 

 

30 Тема 12. Географія міського сільського та 

екологічного туризму. 

 

2 

Разом   10 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Тема 1. Географія туризму як наукова дисципліна. 

 Туристський рух: історичні періоди розвитку туристського 

руху. 

Туристська активність  людини та фактори, що її 

формують. 

Психотипи туристів та їх взаємозв'язок з цілями і 

мотивами туристичної подорожі. 

2 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 Туристська біографія.  

Туристські атракції (туристські, принади). 

Туристична інформація. 

 

2 Тема 2. Методологія та методика географічний досліджень в 

туризмі. 

Джерела інформації географії туризму.  

Методи збору географічної інформації.  

Туристичні карти і  картоїди. 

2 

3 Тема 3. Туристське районування та географія туристських 

потоків, доходів та витрат. 

Нерівномірність туристських потоків в світі. Показники, 

що визначають нерівномірність туристського потоку.   

Географія країн та регіонів з різними значеннями 

коефіцієнту нерівномірності туристського потоку. 

2 

4 Тема 4. Класифікація та географічна оцінка туристичних 

ресурсів. 

Умови використання туристичних ресурсів: туристський 

інтерес та туристські враження.   

Світова природна та культурна спадщина (список 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).  

Національне культурно-історичне і природне надбання. 

Туристичні ресурси місцевого значення.  

Туристичні ресурси в сучасних світових та національних 

конкурсах-проектах.  

Класифікація туристичних ресурсів та ступенем 

використання та за обсягами туристських потоків.  

Гранично допустимі щільність та гранично допустиме 

навантаження 

4 

5 Тема 5. Природні туристичні ресурси. 

Сутність та розмірність основних  показників 

комфортності кліматичних умов для цілей розвитку туризму: 

середньорічна, сезонна та добова температура повітря, сніговий 

покрив, режими ультрафіолетової радіації, іонізації повітря, 

атмосферний тиску, вологості повітря, опади, переміщення 

повітряних мас. 

Мікроклімат сольових шахт та печер.  

Сутність та показники характеристик водних об’єктів 

(океанів, морів, озер, річок) як туристичних ресурсів.   

Характеристика та види пляжів. Поняття «купальний 

сезон».   

Паркові зони, заказники та ботанічні пам'ятки природи 

як атрактивні туристичні об'єкти.  

Туристична привабливість представників флори і фауни.  

Географія природних біосферних заповідників, 

національних природних парків. 

Пейзажна естетика, живописність та 

різнохарактерність ландшафту.   

Туристична привабливість гір, гірських хребтів, височин, 

низовин, карстових, печер. 

 

4 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

6 Тема 6. Культурно-історичні ресурси туризму. 

Фактори, що визначають туристський інтерес до 

культурно-історичних цінностей дестинації.  

Туристична привабливість музеїв та музеїв-заповідників. 

Туристична привабливість археологічних пам'яток 

України, Європейського регіону, світу.  

Туристична привабливість архітектурних пам'яток 

України, Європейського туристичного регіону, світу.   

 Садиби, фортифікаційні споруди, замкові та 

монастирські комплекси видатні зразки  монументального 

мистецтва як привабливі туристичні об’єкти.  

Техногенні туристичні ресурси.  

Етнічна культура та етнографічні пам’ятки що 

відображають культурно-побутові процеси народів дестинації. 

4 

7 Тема 7. Географія рекреаційних видів туризму. 

Інфраструктура купально-пляжного туризму. 

Типологія курортів. 

2 

8 Тема 8. Географія активних видів туризму. 

Історій, види та інфраструктура гірськолижного 

туризму. 

Інфраструктура дайвінгу. 

2 

9 Тема 9. Географія культурно-пізнавального та подієвого туризму. 

Перспективи та потенціал розвитку подієвого туризму. 

2 

10 Тема 10. Географія ділового туризму. 

              Географічна характеристика конгресно-виставкового 

туризму. 

2 

11 Тема 11. Географія релігійного туризму та паломництва. 

Паломництво та релігійний туризм культурно-

пізнавального характеру. 

Релігійні організації. 

2 

12 Тема 12. Географія міського, сільського та екологічного туризму. 

Об’єкти та інфраструктура екологічного туризму. 

2 

Разом 30 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Тематика підготовки індивідуальних робіт з дисципліни «Географія туризму»: 

1. Географія та характеристика центрів мисливського туризму в Українському 

туристському регіоні. 

2. Географія та характеристика центрів мисливського туризму в Африканському 

туристському регіоні. 

3. Географія та характеристика найвідоміших музейних міст Європейського 

туристського регіону. 

4. Географія та характеристика музеїв – скансенів в Європейському туристському 

регіоні. 

5. Географічна характеристика центрів купально-пляжного туризму в 

Європейському туристському регіоні. 

6. Географічна характеристика центрів купально-пляжного туризму в 

Африканському туристському регіоні. 



7. Географічна характеристика центрів купально-пляжного туризму в Азіатсько-

Тихоокеанському  туристському регіоні. 

8. Географічна характеристика центрів купально-пляжного туризму в Південно-

Американському туристському регіоні. 

9. Географічна характеристика центрів купально-пляжного туризму в Карибському 

туристському регіоні. 

10.  Географічна характеристика центрів купально-пляжного туризму в Північно-

Американському туристському регіоні. 

11.  Географічна характеристика центрів лікувально-оздоровчого туризму в 

Західно-Європейському туристському регіоні. 

12.  Географічна характеристика центрів лікувально-оздоровчого туризму в 

Центральному та Східно-Європейському туристському регіоні. 

13. Географічна характеристика центрів лікувально-оздоровчого туризму в 

Українському  туристському регіоні. 

14. Географічна характеристика центрів розважального  туризму в Європейському 

туристському регіоні. 

15. Географічна характеристика центрів розважального  туризму в 

Американському туристському регіоні. 

16. Географічна характеристика центрів розважального  туризму в Африканському 

туристському регіоні. 

17. Географічна характеристика центрів розважального  туризму в 

Близькосхідному туристському регіоні. 

18.  Географічна характеристика центрів розважального  туризму в Азіатсько-

Тихоокеанському туристському регіоні.  

19. Географічна характеристика центрів розважального  туризму в Південно-

Азіатському туристському регіоні. 

20.  Географічна характеристика центрів гірськолижного туризму в Північно-

Європейському туристському регіоні. 

21.  Географічна характеристика центрів гірськолижного туризму в Західно-

Європейському туристському регіоні. 

22.  Географічна характеристика центрів гірськолижного туризму в Східному-

Європейському туристському регіоні. 

23.  Географічна характеристика центрів гірськолижного туризму в Українському 

туристському регіоні. 

24.  Географія та характеристика визначних   центрів дайв-туризму туризму в світі. 

25.  Географія  та характеристика визначних світових   центрів гольф-туризму. 

26.  Географія  та характеристика визначних світових   центрів подієвого туризму. 

27.  Географія  центрів   культурно-пізнавального туризму Європейського регіону 

та їх характеристика. 

28. Географія  центрів   культурно-пізнавального туризму Американського регіону 

та їх характеристика. 

29.  Географія  центрів   культурно-пізнавального туризму Азіатсько 

Тихоокеанському регіону та їх характеристика. 

30.  Географія  центрів   культурно-пізнавального туризму Південно-Азіатського  

регіону та їх характеристика. 

31.  Географія  центрів   культурно-пізнавального туризму Близькосхідного  

регіону та їх характеристика. 

32.  Географія  та характеристика визначних світових   центрів ділового туризму. 

33.  Географія центрів  релігійного туризму у християнстві.  

34.  Географія центрів  релігійного туризму у ісламі. 

35.  Географія центрів  релігійного туризму у буддизмі.  

36.  Географія центрів  релігійного туризму у іудаїзмі.  



37.  Географія центрів  релігійного туризму у індуїзмі. 

38.  Географія  центрів   екологічного туризму Африканського  регіону та їх 

характеристика. 

39. Географія  центрів   екологічного туризму Північно-Американського регіону та 

їх характеристика. 

40. Географія  центрів   екологічного туризму Південно-Американського регіону та 

їх характеристика. 

41.  Географія  центрів   екологічного туризму Європейського регіону та їх 

характеристика. 

42.  Географія  центрів   екологічного туризму Українського регіону та їх 

характеристика. 

43.  Географія  центрів   екологічного туризму Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

та їх характеристика. 

 
10. Методи навчання  

 

• словесні (пояснення, лекція, бесіда); 

• наочні (презентації в Power Point, демонстрація відеофільмів, мапи, ілюстрації); 

• практичні (самостійна робота на занятті та позааудиторна, проведення частково-

пошукової, дослідницької  роботи). 

 

11. Методи контролю 
 

Усне і письмове опитування, тестування, контрольна робота, самоконтроль, 

екзамен. 

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Конспекти лекцій. 

2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з їх виконання. 

3. Завдання для семінарських занять та методичні рекомендації з їх виконання. 

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Критерії оцінювання знань студентів. 

6. Наочні посібники. 

7. Електронні посібники. 

 

 
13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Аріон О.В., Уліганець С.І. Географія туризму: навчально-методичний посібник / 

О.В. Аріон, С.І. Уліганець. – К.: Альтерпрес, 2013.   

2. Атлас «Знайомтесь. Україна» / Н.О.Крижова, Л.М. Веклич. – К.: ДНВП 

«Картографія», 2009.  

3. Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: навчальний посібник / О. О. Бейдик. – 

3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2011. 

4. Кляп М.П., Шандор Ф.Ф. Сучасні різновиди туризму: навчальний посібник / М. 

П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К.: Знання, 2011.  

5. Компактний атлас світу. – К.: ДНВП «Картографія», 2011.  

6. Кузик С.П. Географія туризму: навч. посібник / С.П. Кузик. – Київ: Знання, 2011.  

7. Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук В.І. Туристичні ресурси України. – К.: 

Альтерпрес, 2007. 

8. Любіцева О.О. Паломництво та релігійний туризм: навчальний посібник / О.О. 



Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2011.  

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

Підручник. – К.: Знання, 2008. 

10. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч.посіб. / П.О. Масляк. – К.: Знання, 

2010.  

11. Масляк П.О. Країнознавство. Підручник. – К.: Знання, 2008. 

12. Смаль І.В Туристичні ресурси світу. – Ніжин: Видавництво ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя, 2010.  

 

Допоміжна 

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика 

аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ «Київ. Ун-т», 2001.  

2. Мальська М.П. Туристичне країнознавство. К: ЦУЛ, 2013. 

3. Рутинський М.Й. Географія туризму України. Навчально-методичний посібник. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

4. Скрипник Н.Я. Рекреаційна географія: навч. посіб. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2013. 

5. Смаль І.В. Географія туризму та рекреація: словник-довідник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2010. 
 

 Інформаційні ресурси: 

1. www.tourism.gov.ua – Офіційний сайт департаменту туризму Міністерства 

культури і туризму України. 

2. www.world-tourism.org – Інформаційний розділ Всесвітньої Туристичної 

Організації. 

3. www.tourlib.columb.net – Каталог туристських сайтів.  

4. www.tourlib.net – Електронна   бібліотека туристської літератури. 
 

 


