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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Географія туризму (Туристичне країно-

знавство та краєзнавча діяльність» формує компетенції майбутніх фа-
хівців туризму щодо складання, професійного використання в роботі 

та презентації комплексної туристичної характеристики країни чи ре-

гіону на основі дослідження, вивчення та опису тих особливостей гео-
графічного, природного, політичного, економічного, соціального, ку-

льтурного середовища та ін., які з одного боку роблять ту чи іншу кра-

їну привабливими туристськими дестинаціями, а з другого боку до-

зволяють підвищити якість обслуговування іноземних туристів в Ук-
раїні. 

Вивчення дисципліни тісно пов’язано з усіма дисциплінами геог-

рафічного блоку і сприяє  більш якісному освоєнню студентами ком-
плексу фахових дисциплін з організації галузі, менеджменту і марке-

тингу в туризмі. 

Краєзнавча діяльність формує у студентів фахове розуміння гео-
просторових особливостей створення і просування на національний 

ринок місцевого туристичного продукту, а також сутнісних рис турис-

тичної спеціалізації регіонів України на ринку туристичних послуг. 

 
Учебная дисциплина «География туризма (Туристическое страно-

ведение и краеведческая деятельность)» формирует компетенции бу-

дущих специалистов туризма для составления, профессионального 
использования в работе и презентации комплексной туристической 

характеристики страны или региона на основе исследования, изучения 

и описания тех особенностей географической, природной, политиче-

ской, экономической, социальной, культурной среды и др., которые с 
одной стороны делают те или иные страны привлекательными тури-

стическими дестинациями, а с другой стороны позволяют повысить 

качество обслуживания иностранных туристов в Украине. 
Изучение дисциплины тесно связано со всеми дисциплинами гео-

графического блока и способствует более качественному освоению 

студентами комплекса специальных дисциплин по организации отрас-
ли, менеджмента и маркетинга в туризме. 

Краеведческая деятельность формирует у студентов профессио-

нальное понимание геопространственных особенностей создания и 

продвижения на национальный рынок местного туристического про-
дукта, а также сущностных характеристик туристической специализа-

ции регионов Украины на рынке туристических услуг. 
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The course “Geography of Tourism (Tourist Country Studies and Local 

Lore activity)” forms the competencies of future tourism professionals to 

compile, professionally use and presentation of the complex tourist charac-

teristic of a country or region based on the research, study and description 
of those features of geographical, natural, political, economic, social, cul-

tural environment, etc. that make one or another country attractive tourist 

destinations, and on the other hand it allows providing quality service of 
foreign tourists in Ukraine. 

The study of the discipline is closely related to all disciplines of the ge-

ographical block and promotes better development of students of the com-
plex of professional disciplines in the field of organization of industry, 

management and marketing in tourism. 

Local lore activity forms students' professional understanding of geo-

spatial features of creation and promotion of local tourist product on the 
national market, as well as essential features of tourist specialization of re-

gions of Ukraine in the market of tourist services. 
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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Географія туризму (Туристичне 

країнознавство та краєзнавча діяльність» укладена відповідно до осві-
тньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалавр-

ського) рівня вищої освіти спеціальності «Туризм» освітня програма 

Туризм, затвердженої наказом по університету від 22 березня 2019 р., 
№ 60. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси проведення 

комплексної туристичної характеристики країни, що виступає в ролі 

туристичного об'єкта чи експортера туризму, комплексної оцінки ту-
ристичного потенціалу туристичних регіонів світу, провідних турис-

тичних країн та їх туристичних центрів та процеси організації турист-

сько-краєзнавчої діяльності. 
Метою дисципліни є озброєння майбутніх фахівців сфери туризму 

професійними знаннями у сфері теорії і методології країнознавчого 

дослідження та методикою туристичного вивчення країни, формуван-
ня фахового світогляду щодо територіальної організації та умов роз-

витку туризму в країнах і регіонах світу; формування у студентів фа-

хового розуміння геопросторових особливостей створення і просуван-

ня на національний ринок місцевого туристичного продукту, а також 
змістових рис спеціалізації регіонів України на ринку турпослуг. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 
загальні: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя (К02); здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03); 
здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); прагнення 

до збереження навколишнього середовища (К05); здатність до пошу-

ку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (К06); здатність 
працювати в міжнародному контексті (К07); навички використання 

інформаційних та комунікаційних технологій (К08); навички міжосо-

бистісної взаємодії (К12). 

спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної об-
ласті та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); здатність 
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застосовувати знання у практичних ситуаціях (К16); здатність аналі-

зувати рекреаційно-туристичний потенціал територій (К17); здатність 

аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях уп-

равління (К18); розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріори-
тетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів (К19); 

розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексно-

го туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспор-
тного, екскурсійного, рекреаційного (К20); здатність здійснювати мо-

ніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну 

інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матері-
ал (К24); здатність використовувати в роботі туристичних і підпри-

ємств інформаційні технології та офісну техніку (К25); здатність до 

співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з 

ними ефективні комунікації (К27); здатність працювати у міжнарод-
ному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до 

інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, ро-

зуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання 
міжкультурних проблем у професійній практиці (К28); здатність діяти 

у правовому полі, керуватися нормами законодавства (К29). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-
професійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент по-

винен: 

знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні поло-

ження туристичного законодавства, національних і міжнародних ста-
ндартів з обслуговування туристів (ПР01); знати, розуміти і вміти ви-

користовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку тури-
стичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук (ПР02); пояс-

нювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору 

(ПР04); аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території 

(ПР05); застосовувати навички продуктивного спілкування зі спожи-
вачами туристичних послуг (ПР12); проявляти повагу до індивідуаль-

ного і культурного різноманіття (ПР14); управляти своїм навчанням з 

метою самореалізації в професійній туристичній сфері (ПР17); адеква-
тно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях (ПР18); аргументовано відстоювати свої погляди у 

розв’язанні професійних завдань (ПР19). 
Навчальна дисципліна є обов’язковою. 

Форма підсумкового контролю знань – ПМК (екзамен). 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи туристичного 

країнознавства 
 

Тема  1. Країнознавство як навчальна дисципліна 
Сучасні підходи до тлумачення «країнознавства». Функції і за-

вдання країнознавства. Міждисциплінарний характер науки країно-

знавства. Еволюція країнознавчої наукової думки. Наукові школи кра-
їнознавства. Видатні дослідники-країнознавці. 

Регіон як основний об'єкт дослідження в країнознавстві. Метод 

країнознавства: класична хорологічна концепція та парадигма терито-
ріальної організації. Принципи країнознавства. 

Екологічний підхід в країнознавстві: географічний детермінізм та 

географічний посибілізм. Інструментарій країнознавчого дослідження. 

Предмет країнознавства. Програма країнознавчого дослідження. 
Аналітичний та синтетичний типи досліджень. Підходи до країнозна-

вчого дослідження: наукове, інформаційно-пошукове та публіцистич-

не країнознавство. Наукові концепції країнознавчого дослідження: 
концепція проблемного країнознавства, концепція культурно-

образного країнознавства. 

 
Тема  2. Країнознавство у сфері туризму 

Передумови формування країнознавчої науки в туризмі. Система 

географічних наук в туризмі. Особливості та специфіка туристичного 

країнознавства. Категорійний апарат туристичного країнознавства. 
Туристичний центр. Туристська дестинація. 

Система країнознавчої інформації. Джерельна база країнознавчих 

досліджень в туризмі. Структура та характеристика джерел країнозна-

вчої інформації для цілей туризму. Методика та технологія пошуку, 
накопичення і обробки країнознавчої інформації. 

Типова програма країнознавчого дослідження в туристичному біз-

несі. Туристичне країнознавство в системі маркетингу туристичних 
підприємств. Країнознавство та статистична звітність підприємств 

туристичної індустрії. 

 
Тема  3. Туристичне регіонознавство 

Районування, як основний метод країнознавчого дослідження в ту-

ризмі. Принципи та критерії районування в туризмі. Поняття регіону. 
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Регіоналізація. Підходи до визначенню регіонів, їх різномасштабність. 

Межі регіону. Супермакрорегіон, макрорегіон, субрегіон. мезорегіон, 

мікрорегіон. Історико-географічні регіони. 

Сучасні підходи до регіонального поділу світу: Західна Європа, 
Східна та Центральна Європа, Північна Європа, Південна Європа, 

Південно-Західна Азія, Центральна Азія, Південна Азія, Східна Азія, 

Південно-Східна Азія, Північна Америка, Центральна Америка, Пів-
нічна Америка, Англо-Америка та Латинська Америка, Мезоамерика, 

Країни Карибського басейну, Вест-Індія, Ла-Платські країни, Андські 

країни, Північна Африка, Західна Африка. Центральна Африка, Схід-
на Африка, Південна Африка, Австралія і Нова Зеландія, Океанія, Ме-

ланезія, Полінезія, Мікронезія. Історико-географічні субрегіони: Бли-

зький Схід, Середній Схід, Далекий Схід, Середня Азія, Сахель, Маг-

риб, Левант, Закавказзя, Скандинавія, Прибалтика. Балканські країни. 
Особливості туристичного районування світу згідно з ЮНВТО (в 

залежності від обсягів турпоїздок, обсягів валютних находжень, тем-

пів зростання чисельності відвідувачів. Типологія країн світу в залеж-
ності від геополітичного положення (географічного, демографічного, 

економічного, політичного, історичного), наявності природно-

рекреаційних ресурсів, стану туристичної інфраструктури. Типологія 
країн за економіко-географічними передумовами сталого розвитку 

туризму. 

 

Тема  4. Природно-географічна характеристика 
країни 

Географічна характеристика країни с точки зору туризму. Опис те-

риторії країни, її властивостей і складу. Визначення географічного 

положення країни. Географічне положення як умова розвитку туризму 
в країні. Послідовність опису природного середовища країни. Приро-

дні умови та природні ресурси країни, що мають інтерес для туризму. 

Туристична характеристика клімату в країні. Визначення кліматич-
них поясів та параметрів клімату та їх впливу на туристичну актив-

ність ь країні. Сезонні коливання кліматичних умов в країні, як факто-

ри розвитку туризму. Оцінка параметрів погоди в процесі країнознав-

чого дослідження. 
Вивчення вод світового океану та внутрішній вод, як елементів ту-

ристичної характеристики країни. Туристична характеристика морів, 

річок, озер та боліт. Підземні води та їх роль в підвищенні туристич-
ної привабливості країни чи регіону. 

Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни 
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(флора і фауна). Визначення природних рослинних зон і країні. Оцінка 

умов існування тварин в країні. Тварини та рослини, що зникають і що 

охороняються. Ендемічні та реліктові тварини і рослини. Природоо-

хоронна діяльність в країні. Опис природоохоронних територій (дер-
жавних заповідників, заказників, резерватів та національних парків), 

як специфічних об’єктів туризму. Унікальні природні явища та приро-

дні об'єкти в країні. 
 

Тема 5. Політична, економічна та історична 
характеристика країни 

Вплив політичних умов в країні на розвиток туризму. Політична 
характеристика держави. Суверенітет держави. Визначення наявності 

залежних та спірних територій. Політичні конфлікти та «гарячі точ-

ки». Визначення форми правління в країні (монархія, республіка, кра-

їни Співдружності, джамахирія) та форми державного устрою (уніта-
рна, федеративна та конфедеративна держава). Плюралістичні та кле-

рикальні держави та типи політичного режиму в країні. Політична 

структура країни, її відношення до однопартійних чи багатопартійних 
держав. Столиця країни та адміністративно-територіальний поділ. 

Державні символи. Державна та офіційні мови в країні. Назви держав-

них органів влади та державних посад. 
Входження країни в міжнародні організації і союзи. Політичні бло-

ки та економічні союзи. Змішані блоки країн. Підписані країною між-

державні договори та протоколи. 

Економічні умови в країні та їх вплив на розвиток туризму. Оцінка 
рівня економічного розвитку країни та його вплив на туризм. Визна-

чення укладу економіки країни та головних статей експорту та імпор-

ту. Оцінка галузевої структура економіки, що має вплив на розвиток 
туризму (ступінь розвитку туристичної інфраструктури): транспорт, 

готельне та ресторанне господарство, мережа туроператорів та тур-

агентів, зв'язок, комунальне господарство, індустрія розваг і дозвілля, 

охорона здоров’я, освіта, спорт, сільське господарство, народні про-
мисли. Характеристика грошової одиниці країни. Банкноти і моменти, 

що мають ходження. 

Роль історичної інформації в підвищенні туристичній привабливо-
сті країни. Основні напрямки історичної характеристики країни для 

сфери туризму: історія становлення держави, історія народів, видатні 

історичні події, видатні історичні особи, історичні регіони, археологі-
чні та історичні пам’ятки. 
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Тема  6. Соціальна характеристика та 
культура країн 

Населення країни як фактор (умова) та суб'єкт розвитку туризму в 

країні. Значення демографічної характеристики населення для визна-
чення туристичної привабливості країни. Оцінка показників «якості» 

населення країни, структури зайнятості та рівня безробіття. Розмі-

щення та густота населення. Розселення та ступінь урбанізації в краї-

ні. Опис міста та передмістя, як основних туристських дестинацій кра-
їни. Основні підходи до районування міста. Агломерати та мегаполіси 

країни. Процеси субурбанізації. Визначення головних міст країни. Ха-

рактеристика сільських поселень. Форми сільського розселення в кра-
їні. Оцінка стану міграції населення в країні. 

Туристична характеристика народів країни. Визначення расового, 

етнічного та національного складу населення, національних меншин 
та аборигенів. 

Релігійна приналежність людини як важлива складова туристично-

го вивчення народів країни. Характеристика релігійного складу насе-

лення. Традиційні та нетрадиційні релігії і вірування в країні. Релігійні 
конфесії, що існують в країні. Наявність і роль в країні релігійного 

права. 

Туристична характеристика культури народу, як об'єкту атракції. 
Складові культури. Характеристика мови та писемності в країні. Вхо-

дження мови народу в мовну групу та мовну сім'ю. Відмінності між 

літературною та розмовною мовою. Існування діалектів мови. Невер-
бальні форми спілкування народу. Символіка кольору. Характеристи-

ка мистецтва в країні. Характеристика національної архітектури та 

архітектурних пам'яток, музики і театру. Опис фольклору та його жа-

нрів. Характеристика декоративно-прикладного мистецтва. Місце му-
зеїв в туристичному описі країни. Видатні твори мистецтва. Культурні 

події та явища в країні як сучасні об’єкти туристської атракції. 

Необхідність врахування культурних традиції народу в туристич-
ній характеристик країни. Етнічні, етнографічні та національні тради-

ції. Опис звичаїв, обрядів, ритуалів та церемоній. Народні свята, фес-

тивалі та ярмарки в країні. Характеристика національного одягу, на-

родної творчості та ремесел. Традиційні для країни види спорту. Роз-
виток масової культури в країні. 

Кулінарія як компонент культури. Традиції та культура харчування 

народів. Продукти харчування та раціон. Національна домашня та ре-
сторанна кухні. Найпоширеніші кухні світу та їх характерні риси. На-

ціональні страви та напої. Релігійні особливості та обмеження ї харчу-
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ванні. 

Цивілізаційний підхід в туристичному країнознавстві. Цивілізацій-

ний базис. Види сучасних цивілізацій. Проблеми міжцивілізаційних 

взаємовідносин в умовах глобалізації та розвитку міжнародного тури-
зму. 

 
Тема  7. Спеціальна туристична характеристика 

країни 
Послідовність туристичного опису країни. Стан розвитку туристи-

чної галузі в країні та її місце на міжнародному ринку туристичних 

послуг. Структура та динаміка туристських потоків, грошових надхо-
джень та витрат. Види туристичних ресурсів. Об'єкти туризму за й 

класифікацією. Основні туристські дестинації країни. Туристські ат-

ракції. Рекреаційні зони, курорти та парки. Розроблені туристичні ма-

ршрути. Розвинуті види туризму в країні та їх географія. Органи уп-
равління туризмом та туристична політика. Рекорди країни. 

Спеціальна туристична інформація про країну та необхідність її 

отримання туристом. Збір інформації щодо природних небезпечнос-
тей, безпеки життя, здоров'я та власності. Врахування поясного часу 

та його різниці з київським часом. Ступінь розвитку телефонного та 

мобільного зв'язку. Список довідкових телефонних номерів. Курси 
обміну національної валюти в основні валюти світу. Перелік святко-

вих та неробочих днів. Робочий та неробочий час в країні. Напруга і 

частота електричного струму та специфіка електричної фурнітури в 

готелях. Митні правила, обмеження та туристичні формальності краї-
ни. Необхідність отримання візи, реєстрація та строки перебування в 

країні. Правила поведінки в країні. Можливість та розміри чайових в 

закладах гостинності. Туристична характеристика видів транспорту та 
спеціальної транспортної інфраструктури. Транспортна мережа, плат-

ні автотраси та можливість прокату авто. Правила дорожнього руху. 

Традиційні покупки туристів в країні та сувеніри. Наявність tах-frее. 

 
Модуль 2. Характеристика туристичних макрорегіонів 

світу 

 
Тема  8. Європейський туристичний макрорегіон 

Структура та загальна характеристика європейського туристичного 
регіону. Туристичне районування та зонування території країн СНД, 

зарубіжної Європи та країн Східного Середземномор'я. Провідні тури-
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стичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені види туризму. 

 
Тема  9. Близькосхідний туристичний макрорегіон 
Структура та загальна характеристика Близькосхідного туристич-

ного регіону. Туристичне районування та зонування території країн 

Південно-Західної Азії, Єгипту та Лівії. Провідні туристичні країни 

регіону, їх туристичні центри, розвинені види туризму. 
 

Тема  10. Південно-Азійський та Азійсько-
Тихоокеанський туристичний макрорегіон 

Структура та загальна характеристика Південно-Азійського та 

Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону. Туристичне району-
вання та зонування території країн Південної, Південно-Східної, Схі-

дної Азії, Австралії та Океанії. Провідні туристичні країни регіону, їх 

туристичні центри, розвинені види туризму. 

 
Тема  11. Африканський туристичний макрорегіон 
Структура та загальна характеристика Африканського туристично-

го регіону. Туристичне районування та зонування території країн, Аф-

рики (крім Лівії та Єгипту). Провідні туристичні країни регіону, їх ту-

ристичні центри, розвинені види туризму. 
 

Тема  12. Американський туристичний макрорегіон 
Структура та загальна характеристика Американського туристич-

ного регіону. Туристичне районування та зонування території країн 

Північної, Південної, Центральної Америки, острівних країн і терито-
рій Карибського басейну. Провідні туристичні країни регіону, їх тури-

стичні центри, розвинені види туризму. 

 
Модуль 3. Теоретико-методичні та методологічні 

основи туристичного краєзнавства 
 
 

Тема  13. Туристично-краєзнавча діяльність: об’єкт, 

предмет, основні завдання та теоретико-
методологічні засади дисципліни 

 
Сутність та теоретико-методологічні засади національного крає-

знавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Об'єкт і предмет ту-
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ристичного краєзнавства. Функції та методи дослідження національ-

ного краєзнавства. Джерела національного краєзнавства.  Форми крає-

знавства і види організації краєзнавчого руху. Наукове і практичне 

значення краєзнавства. Основні етапи краєзнавчого дослідження. 
Джерела краєзнавчої інформації. Краєзнавство і туризм у системі нау-

кової і навчально-виховної роботи освітніх закладів. Експедиції як 

одна з основних форм туристсько-краєзнавчої роботи. Результати ту-
ристсько-краєзнавчих експедицій як основа формування музейних 

експозицій. 

 
Тема  14. Історія становлення й розвитку 

туристичного краєзнавства в Україні 
Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Фундатори 

національного краєзнавства. Особливості розвитку краєзнавства на 

Полтавщині. Історія розбудови у туристичної інфраструктури (друга 
половина XIX ст. - 1939 р.). Історія розбудови карпатської туристич-

ної інфраструктури (друга половина XIX ст. - 1939 р.). Розвиток крає-

знавства в Українській РСР у 1920-1940-х та повоєнних роках XX ст. 
Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців. 

 

Тема  15. Туристична картографія 
як основний методологічний засіб туристично-

краєзнавчої діяльності 
Зародження і розвиток спеціальної туристичної картографії. Су-

часний стан туристичної картографії в Україні. Туристична карта: ме-

та створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти. Класифі-
кація туристичних карт. Зміст легенди туристичної карти. Спеціальні 

умовні позначення та їх використання на туристичній карті. Знаку-

вання туристичних маршрутів на місцевості. 
 

Тема  16. Природні туристично-краєзнавчі ресурси 
України 

Наукова сутність та суспільне значення рекреації у природному се-

редовищі. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів Ук-
раїни. Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний 

природно-заповідний фонд. Класифікація об'єктів природно-

заповідного фонду України. Особливості природно-заповідного фонду 
Карпатського регіону. 
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Модуль 4. Організація та проведення туристично-
краєзнавчої діяльності в Україні 

 

Тема  17. Фортеці, замки і монастирі як туристично-
краєзнавчі об’єкти 

Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України. Класифіка-

ція оборонних споруд. Законодавство України про охорону культурної 

спадщини. Характеристика видатних пам'яток фортифікаційного зод-

чества України. Використання замків і фортець у туризмі. 
 

Тема  18. Курортні ресурси України 
Курортні ресурси України, як об’єкти туристично-краєзнавчої дія-

льності. Класифікація курортів України. Природні умови формування 
курортних ресурсів України. Курортні ресурси України, як об’єкти 

туристично-краєзнавчої діяльності 
 

Тема  19. Організація використання печер 
для цілей туризму 

Печери як об’єкт краєзнавства. Історія вивчення печер України. 

Печери України як пам’ятки природи. Використання карстових печер 
для спелеотуризму, спелеотерапії та інших цілей.  

 
Тема  20. Музеї як об’єкти 

туристично-краєзнавчі діяльності 
Музеї – державні та громадські установи, що займаються краєзнав-

чо-освітньою діяльністю. Роль музеїв у розвитку суспільства. Класи-

фікація музеїв України. Визначні музеї України. Полтава – місто-

музей і місто музеїв, духовна столиця України. 
 

Тема  21. Організація та проведення туристично-
краєзнавчих подорожей 

Підготовка до туристсько-краєзнавчої подорожі: організація робо-
ти керівника та учасників подорожі; планування маршруту експедиції; 

кошторис; спорядження. Організація експедиційного побуту: місця 

відпочинку, харчування, медичне забезпечення. Оформлення звітних 

документів про туристсько-краєзнавчу подорож. Підсумки туристсь-
ко-краєзнавчої подорожі. Особливості піших, лижних, водних, гірсь-

ких туристсько-краєзнавчих подорожей. Туристсько-краєзнавчі дослі-

дження під час подорожі. 



14 
 

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні 

1. Алєшугіна Н. О. Туристичне країнознавство у таблицях і схемах 

: [навч. пос.] / Н. О. Алєшугіна, О. О. Зеленська, І. В. Смаль / За 
ред. І. В. Смаля. – Ніжин: Лук’яненко В.В., 2012. – 417 с. 

2. В’їзний туризм: навч. посібник / [П.Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, 

Г. П. Андрєєва та ін.]. – Ніжин: Видавництво Лук’яненко В.В., 

2010. – 304 с. 
3. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та 

екскурсійної діяльності. [текст]: навч. посіб. / С.С. Галасюк, С.Г. 

Нездоймінов – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 178 с. 
4. География международного туризма: Зарубежные страны: Учеб. 

пособие / Авт.-сост. Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, В.А. Клицу-

нова и др. – Мн.: Аверсэв, 2004. – 252 с. 
5. География международного туризма: Страны СНГ й Балтии: 

Учеб. пособие / Авт.-сост. Л.М. Гайдукевич, С.А. Хомич, Я.И. 

Аношко и др. – Мн.: Аверсэв, 2004. – 252 с. 

6. Голубко В. Історичне краєзнавство. Навчальний посібник. / В. 
Голубко, С. Качараба, А. Середяк.  – Ч.І. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 130 с. 

7. Дем’янчук Г. С. Українське краєзнавство: сторінки історії. / Г.С. 
Дем’янчук. – К.: Просвіта 2006. – 293 с. 

8. Кіптенко В. К. Організація екскурсійних послуг: Підручник / 

В.К.Кіптенко, О. Ю. Малиновська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 
2018. – 518 с. 

9. Король О.Д. Міжнародні туристичні потоки: суспільно-

географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл: 

Монографія / О.Д. Король. – Чернівці: Чернівецький національ-
ний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. – 512 с. 

10. Костриця М.Ю. Українське географічне краєзнавство: історія, 

методологія, постаті, практика / М. Ю. Костриця. – Житомир: 
Косенко, 2006. – 444 с. 

11. Краєзнавство в Україні: сучасний стан і перспективи: наук. Збі-

рник. – К. : Академія, 2003. – 232 с. 

12. Крачило М. П. Краєзнавство і туризм: навч. посібник / 
М.П.Крачило. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с. 

13. Курорти і санаторії України: науково-практичний довідник / За 

ред. К.Д.Бабоа, В.В. Єжова, О.М.Торохіна. – К.: Видавничий дім 
«Фолі грант», 2009. – 429 с. 



15 
 

14. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник 

/ М.П.Мальська, Н.В.Антонюк, Н.М.Ганич. – К.: Знання, 2008. – 

661 с. 

15. Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Європа: Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Маль-

ська, М.3. Гамкало, О.Ю. Бордун. – К.: Центр учбової літерату-

ри, 2009. – 224 с. 
16. Масляк П.О. Країнознавство : підруч. для студ. та викл. вищ. 

навч. закл. / П. О. Масляк. – К.: Знання, 2008. – 292 с. 

17. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристично-
краєзнавчих подорожей: навч. посібник / Б. П. Пангелов. – К.: 

Академвидав, 2010. – 248 с. 

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

Є. В. Панкова. – К.: Видавництво: Альтерпрес, 2003. – 352 с. 
19. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: Навчальний посі-

бник / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський. За редакцією 

проф. Ф. Д. Заставного. – К.: Знання, 2006. – 575 с. 
20. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу Украї-

ни: У 3 ч. : Підручник / В. П. Руденко. – К.: Чернівці: Academia : 

Зелена Буковина, 1999. – 567 с. 
21. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / [Т.І. 

Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко та ін.]; за заг. ред. А.А. 

Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 596 с. 

22. Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: навчальний посібник 
/ В. І. Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 

2020. – 808 с. 

23. Стафійчук В.І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси 
світу. Європа, Азія, Австралія та Океанія : [навч. посіб.] / В. І. 

Стафійчук, О. Ю. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2009. – 427 с. 

24. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / [Т.І. 

Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко та ін.]; за заг. ред. А.А. 
Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 596 с. 

25. Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: Монографія / 

За заг. ред. І.М. Писаревського. – Харків: Харківська національ-
на академія міського господарства, 2011. – 284 с. 

26. Чекалюк В. В. Туризм як чинник формування державного імі-

джу / В. В. Чекалюк // Інформаційне суспільство. – 2014. – № 19. 
– С. 13-16. 

Додаткові 

http://tourlib.net/books_ukr/maslyak.htm
http://tourlib.net/books_ukr/maslyak.htm


16 
 

27. Бігус М. М. Кластеризація як перспектива розвитку міжнарод-

ного туризму та активізатор економіки в Україні / М. М. Бігус, 

Є. Д. Голікова // Науковий вісник НЛТУ України. Серія еконо-

мічна. – 2017. – Вип. 27(2). – С. 48-52. 
28. Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території 

/ Полтав. обл. держ. амін.; Держ. упр. екології та природних ре-

сурсів у Полтав. обл. [та ін.] / Ред. О. М. Байрак та ін. – Полтава: 
Верстка, 2003. – 212 с. 

29. Куйбіда В. Організація туристично-краєзнавчої роботи / В. Куй-

біда, Н. Пангелова // Рідна школа. – 2008. – №10. – С. 55-57. 
30. Україна. Фортеці, замки, палаци. Путівник 70 архітектурних 

пам’яток / автори-укл. О.М. Бєліков, Ю. С. Воронцова. – Харків: 

Альбатрос, 2011. – 224 с. 

31. Экономика и организация туризма: международный туризм: 
учебное пособие / Е.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Исмаев и др.; 

под ред. И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. Драчевой. – 4-е изд., 

испр. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 568 с. 
32. Якубовський В. І. Музеєзнавство: Посібник для студентів вищих 

навч. закладів. – Вид. 2-е, доп. і перероблене / В. І. Якубовський. 

– Кам’янець-Подільський, 2012. – 352 с. 

Електронні ресурси 

33. Всесвітня туристична організація. Офіційний сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://unwto.org/. 

34. ДНВП «Картографія» – лідер картографічної галузі України 
[Електронний ресурс]. – Режим достуту: 

http://www.ukrmap.com.ua/. 

35. Оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через 

її територію [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/con/visa. 

36. Про Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Украї-

ну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. № 

1074. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/main.cgi. 
37. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. 

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2017 р. № 168-р. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-

2017-р (дата звернення: 27.08.2019). 

http://unwto.org/

