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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

1 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 

 

Нормативна 
 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 

Загальна кількість 

годин - 30             

 

 

Семестр 

3-й  - 

 

 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,4 

год. 

самостійної роботи 

студента – 0,7 год. 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

Лекції 

14 год. - 

Практичні, семінарські 

6 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

10 год. - 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної 

кількості годин 

для денної форми навчання –  0,6 год 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів із методикою і особливостями комплексного 

дослідження туристичної індустрії країн та регіонів світу, даними про основні 

види туристично-рекреаційних ресурсів, головними туристичними центрами і 

регіонами світу.  

Завдання курсу:  

1) розкрити об’єкт, предмет та головні завдання туристичного 

країнознавства;  

2) сформувати уявлення про специфіку розвитку туризму в різних 

туристичних регіонах і країнах світу; 

3) показати причинно-наслідкові зв’язки в особливостях формування 

основних туристичних центрів; 

4) висвітлити тенденції розвитку туризму в основних регіонах світу. 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні 

знати:  

- основи туристичного дослідження країн світу; 

- особливості сучасного розвитку та перспективи розвитку туризму в різних 

країнах та регіонах світу; 

- рекреаційно-туристичні ресурси (природно-географічні, природно-

антропогенні, суспільно-історичні) різних країн та регіонів світу; 

- туристично-рекреаційне районування світу. 

вміти:  

- застосовувати у процесі туристичного дослідження країн та регіонів світу 

основи теорії туристичного країнознавства; 

- застосовувати набуті знання для розробки туристичних маршрутів та по 

компонентних і комплексних туристичних характеристик країн й регіонів світу; 

- користуватись схемами туристично-рекреаційного районування світу; 

- застосовувати набуті знання для аналізу рекреаційно-туристичного 

потенціалу краї та регіонів світу. 

 



2. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Туристичне країнознавство як наука. 

Тема 2. Основні тенденції розвитку туристичного ринку на сучасному етапі. 

Тема 3. Туристичне районування. 

Тема 4. Європейський  туристичний регіон. 

Тема 5. Американський туристичний регіон. 

Тема 6. Азіатсько-Тихоокеанський туристичний регіон. 

Тема 7. Південно-Азіатський та Близькосхідний туристичні регіони. 

Тема 8. Африканський туристичний регіон. 



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
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Тема 1. Туристичне 

країнознавство як наука 

4 2    2       

Тема 2. Основні 

тенденції розвитку 

туристичного ринку на 

сучасному етапі 

4 2 2          

Тема 3. Туристичне 

районування 

2 2           

Тема 4. Європейський  

туристичний регіон 

6 2 2   2       

Тема 5. Американський 

туристичний регіон 

4 2    2       

Тема 6-7. Азіатсько-

Тихоокеанський та 

Близькосхідний 

туристичні регіони 

6 2 2   2       

Тема 8. Африканський 

туристичний регіон 

4 2    2       

Всього  30 14 6   10       

 

 



4. Теми лекційних занять 

 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 

Тема 1. Туристичне країнознавство як наука  

Тема лекції 1. Туристичне країнознавство як наука 

План 

1. Предмет та основні завдання туристичного 

країнознавства. 

2. Географічне положення  та кордони країн. 

3. Сучасна система країн світу та їхня типізація. 

2 

2 2 

Тема 2. Основні тенденції розвитку туристичного ринку 

на сучасному етапі  

Тема лекції 2. Основні тенденції розвитку туристичного 

ринку на сучасному етапі  

План 

1. Цивілізаційний підхід до вивчення країн 

сучасного світу. 

2. Глобалізація. Міжнародна інтеграція.  

3. Геоекономіка і геополітика. 

2 

3 4 

Тема 3. Туристичне районування  

Тема лекції 3. Туристичне районування  

План 

1. Регіоналізація: сучасні підходи до поділу світу та 

окремих країн на регіони. 

2. Регіони світу. 

2 

4 5 

Тема 4. Європейський  туристичний регіон  

Тема лекції 4. Європейський  туристичний регіон  

План 

1. Загальна характеристика Європи. 

2. Регіони Європи. 

3. Туристична індустрія країн Європи. 

2 

5 7 

Тема 5. Американський туристичний регіон  

Тема лекції 6. Американський туристичний регіон 

План 

1. Країни Америки. 

2. Історико-культурні ресурси США. 

3. Туристичні ресурси Канади. 

4. Туристичні чинники та ресурси Мексики. 

2 

6 8 

Тема 6 - 7. Азіатсько-Тихоокеанський туристичний 

регіон та  Близькосхідний туристичні регіони  

Тема лекції 8. Азіатсько-Тихоокеанський туристичний 

регіон та  Близькосхідний туристичні регіони 

План 

1. Сучасний стан і загальна характеристика 

туристичного потенціалу країн Азії. 

2. Туристичний потенціал Австралійський Союз та 

2 



країн Океанії 

3. Розвиток туристичної індустрії в країнах 

Близького Сходу . 

4.  

7 10 

Тема 8. Африканський туристичний регіон  

Тема лекції 10. Африканський туристичний регіон 

План 

1. Характеристика Африки. 

2. Регіони Африки. 

3. Основні аспекти розвитку туризму в ПАР. 

2 

Разом: 14 
 

 

 

5. Теми практичних занять 

Не передбачено програмою 
 

 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

№ 

заняття 

Тема заняття Кількість 

годин 

1 3 

Тема 2. Основні тенденції розвитку туристичного 

ринку на сучасному етапі  

Тема семінарського заняття 1. Просторово-

територіальна організація держав світу  

План 

1. Туристичне країнознавство як наука. 

2. Глобалізація та міжнародна інтеграція. 

3. Типологія країн світу. 

2 

2 6 

Тема 4. Європейський  туристичний регіон  

Тема семінарського заняття 2. Туристичний 

потенціал країн Європи 

План 

1. Туристичне районування світу. 

2. Особливості Європейського туристичного 

регіону. 

3. Провідні туристичні країни Європи. 

2 

4 9 

Тема 6-7. Азіатсько-Тихоокеанський  та 

Близькосхідний туристичні регіони.  

Тема семінарського заняття 4. Особливості 

туристичних ресурсів країн Азії 

План 

1. Особливості Азіатського туристичного 

регіону.  

2. Країни Азії. 

1. Провідні туристичні країни Азії. 

2 

Разом: 6 



7. Лабораторні роботи 

Не передбачені програмою 

 

 

8.Самостійні роботи 

№ 

з/п 

Тема заняття Кількість 

годин 

1 Тема 1. Туристичне країнознавство як наука  

Закономірності й принципи країнознавства 
2 

2 Тема 4. Європейський  туристичний регіон 

Туристські ресурси Європейського туристичного 

регіону. 

2 

3 Тема 5. Американський туристичний регіон 

Туристично-рекреаційні ресурси Американського 

туристичного регіону 

2 

4 Тема 6-7. Азіатсько-Тихоокеанський та 

Близькосхідний туристичні регіони  

Розвиток туризму в країнах Азії, Океанії.  

2 

5 Тема 8. Африканський туристичний регіон 

Туристисько-рекреаційні ресурси Африканського 

макрорегіону. 

2 

Разом: 10 

 

 

9. Індивідуальні завдання 

Орієнтовні теми дослідницьких робіт студентів: 

1. Характеристика мезорайонів Центрально-Карибського макрорайону. 

2. Характеристика мезорайонів Південноамериканського макрорайону. 

3. Характеристика мезорайонів Австралійсько-Океанійського макрорайону. 

4. Характеристика мезорайонів Антарктичного макрорайону. 

5. Всесвітня туристична організація. 

6. Схема рекреаційно-туристичного районування світу за ВТО. 

7. Рекреаційно-туристичне районування України. 

8. Найвідоміш ресторанні мережі світу. 

9. Найбільш відомі готельні мережі світу. 

10. Проблеми українських об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

11. «Світові міста» у сфері індустрії туризму. 

12. Розвиток таймшер-бізнесу в США. 



13. Вплив політичної ситуації на розвиток туристичної галузі в країнах світу. 

14. Індустрія спорту та розвиток туризму. 

15. Театральне мистецтво та розвиток туризму. 

16. Етнографічна спадщина країни як складова її рекреаційно-туристичних 

ресурсів. 

17. Найвідоміші етнографічні музеї світу. 

18. Вплив масової культури на туризм. 

 

Орієнтовна тематика презентацій: 

1. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Європі. 

2. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Азії 

3. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Африці. 

4. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Латинській Америці. 

5. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО В Північній Америці. 

6. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО В Австралії та Океанії. 

 

 

10. Методи навчання 

Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

- Проблемний – створення проблемної ситуації, її зв'язок із демонстрацією 

еталону проблемного мислення; 

- Заохочування додатковими балами до загальної оцінки за роботу на занятті; 

- Змагання (групові, колективні, бригадні); 

- Інноваційні методи (презентація, відео сюжети, екскурсії). 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

- словесні (пояснення, лекція, інструктаж); 

- наочні (ілюстрація – схема, таблиця, портрет; демонстрація – навчальний 

фільм, мультимедійні файли); 

- практичні (самостійна робота на занятті та поза аудиторна, підготовка 

доповіді, реферату). 

 



11. Методи контролю 

- поточний контроль (тематичні диктанти, аудиторне тестування, усні та 

письмові опитування, фронтальні та групові опитування, програмоване 

опитування, самоконтроль, самоаналіз); 

-  підсумковий контроль (контрольні роботи, екзамен). 

12. Методичне забезпечення 

1. Тексти лекцій. 

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

3. Завдання для семінарських занятьз методичними рекомендаціями.  

4. Тести для перевірки знань студентів. 

5. Роздатковий матеріал (схематичні таблиці, алгоритми рішень). 

 6. Засоби діагностики знань студентів із критеріями оцінювання. 

7. Критерії оцінювання знань студентів. 

8. Наочні посібники. 

9. Презентаційні матеріали з дисципліни. 

10. Електронні посібники. 

11. Відео- та аудіо матеріали. 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Семенов В.Ф. Туристичне країнознавство: навч. посіб. – Херсон: Грінь, 

2013. - 392. 

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

літератури», 2013. – 296. 

3. Бейдик 0.0. Рекреаційна географія : навч.-метод, комплекс дисципліни / 

О.О. Бейдик. — К.: Обрії, 2010. — 96 с. 

 

Допоміжна 

1. Алєшугіна Н.О. Туристичне країнознавство у таблицях та схемах: навч. 

посіб. – Ніжин: Лисенко ПП, 2011. – 386 с. 



2. Александров В.В. Туризм в системi прiоритетiв регiонального розвитку / 

Александров В.В., Вишневська О.О., Волкова I.I., Грицак Ю.П.,Парфiненко 

А.Ю. – Х.: Видавництво ХНУ iмені В.Н. Каразiна, 2010.  

3. В’їзний туризм. Навчальний посібник / Коваль П.Ф., Алєшугіна Н.О., 

Андрєєва Г.П., Зеленська О.О., Григор’єва Т.В., Пархоменко О.Г., Дудко 

В.Б., Михайловський М.О., Бондар С.І. – Ніжин, Видавництво Лук’яненко 

В.В., 2010. – 304 с.  

4. Дахно Країни світу : енциклоп. довідн. / І.І. Дахно. — К.: Мапа, 2014. — 606 

с. 

5. Кузик С. П. Географія туризму / С.П. Кузик. – К. : Знання, 2011. – 271 с. 

6. Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. — 2-ге вид., 

виправл. і доповн. — К. : Знання, 2008. — 293 с. — (Вища освіта XXI 

століття) 

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

Навчальна книга – Богдан, 2010. – 208 c. 

 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. http:// www.uazakon.com - законодавчі й нормативні акти України 

2. www.geograf.com.ua/ - сайт географія, географія України, країни світу. 

3. Moyaosvita.com.ua/ – географічні карти  

 

http://www.geograf.com.ua/

