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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Географія туризму (Туристичне країнознавство та краєзнавча діяльність» формує компетенції майбутніх фахівців туризму щодо складання, професійного використання в роботі
та презентації комплексної туристичної характеристики країни чи регіону на основі дослідження, вивчення та опису тих особливостей географічного, природного, політичного, економічного, соціального, культурного середовища та ін., які з одного боку роблять ту чи іншу країну привабливими туристськими дестинаціями, а з другого боку дозволяють підвищити якість обслуговування іноземних туристів в Україні.
Вивчення дисципліни тісно пов’язано з усіма дисциплінами географічного блоку і сприяє більш якісному освоєнню студентами комплексу фахових дисциплін з організації галузі, менеджменту і маркетингу в туризмі.
Краєзнавча діяльність формує у студентів фахове розуміння геопросторових особливостей створення і просування на національний
ринок місцевого туристичного продукту, а також сутнісних рис туристичної спеціалізації регіонів України на ринку туристичних послуг.
Учебная дисциплина «География туризма (Туристическое страноведение и краеведческая деятельность)» формирует компетенции будущих 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, политической, экономической, социальной, культурной среды и др., которые с
одной стороны делают те или иные страны привлекательными туристическими дестинациями, а с другой стороны позволяют повысить
качество обслуживания иностранных туристов в Украине.
Изучение дисциплины тесно связано со всеми дисциплинами географического блока и способствует более качественному освоению
студентами комплекса специальных дисциплин по организации отрасли, менеджмента и маркетинга в туризме.
Краеведческая деятельность формирует у студентов профессиональное понимание геопространственных особенностей создания и
продвижения на национальный рынок местного туристического продукта, а также сущностных характеристик туристической специализации регионов Украины на рынке туристических услуг.

3

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 characteristic of a country or region based on the research, study and description
of those features of geographical, natural, political, economic, social, cultural 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 geographical block and promotes better development of students of the complex of professional disciplines in the field of organization of industry,
management and marketing in tourism.
Local lore activity forms students' professional understanding of geospatial features of creation and promotion of local tourist product on the
national market, as well as essential features of tourist specialization of regions 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 освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 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 туристичного потенціалу туристичних регіонів світу, провідних туристичних країн та їх туристичних центрів та процеси організації туристсько-краєзнавчої діяльності.
Метою дисципліни є озброєння майбутніх фахівців сфери туризму
професійними знаннями у сфері теорії і методології країнознавчого
дослідження та методикою туристичного вивчення країни, формування фахового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку туризму в країнах і регіонах світу; формування у студентів фахового розуміння геопросторових особливостей створення і просування 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 пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (К06); здатність
працювати в міжнародному контексті (К07); навички використання
інформаційних та комунікаційних технологій (К08); навички міжособистісної взаємодії (К12).
спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); здатність
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застосовувати знання у практичних ситуаціях (К16); здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій (К17); здатність
аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління (К18); розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів (К19);
розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного (К20); здатність здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну
інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний матеріал (К24); здатність використовувати в роботі туристичних і підприємств інформаційні технології та офісну техніку (К25); здатність до
співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з
ними ефективні комунікації (К27); здатність працювати у міжнародному середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до
інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння 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 освітньопрофесійної програми. В результаті освоєння дисципліни студент повинен:
знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів (ПР01); знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації
туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук (ПР02); пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору
(ПР04); аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території
(ПР05); застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг (ПР12); проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття (ПР14); управляти своїм навчанням з
метою самореалізації в професійній туристичній сфері (ПР17); адекватно 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 завдання країнознавства. Міждисциплінарний характер науки країнознавства. Еволюція країнознавчої наукової думки. Наукові школи країнознавства. Видатні дослідники-країнознавці.
Регіон як основний об'єкт дослідження в країнознавстві. Метод
країнознавства: класична хорологічна концепція та парадигма територіальної 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 країнознавчого дослідження: наукове, інформаційно-пошукове та публіцистичне країнознавство. Наукові концепції країнознавчого дослідження:
концепція проблемного країнознавства, концепція культурнообразного 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 країнознавчої інформації для цілей туризму. Методика та технологія пошуку,
накопичення і обробки країнознавчої інформації.
Типова програма країнознавчого дослідження в туристичному бізнесі. 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 туризмі. 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, Північна Америка, Англо-Америка та Латинська Америка, Мезоамерика,
Країни Карибського басейну, Вест-Індія, Ла-Платські країни, Андські
країни, Північна Африка, Західна Африка. Центральна Африка, Східна Африка, Південна Африка, Австралія і Нова Зеландія, Океанія, Меланезія, Полінезія, Мікронезія. Історико-географічні субрегіони: Близький Схід, Середній Схід, Далекий Схід, Середня Азія, Сахель, Магриб, Левант, Закавказзя, Скандинавія, Прибалтика. Балканські країни.
Особливості туристичного районування світу згідно з ЮНВТО (в
залежності від обсягів турпоїздок, обсягів валютних находжень, темпів зростання чисельності відвідувачів. Типологія країн світу в залежності від геополітичного положення (географічного, демографічного,
економічного, політичного, історичного), наявності природнорекреаційних 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 території країни, її властивостей і складу. Визначення географічного
положення країни. Географічне положення як умова розвитку туризму
в країні. Послідовність опису природного середовища країни. Природні умови та природні ресурси країни, що мають інтерес для туризму.
Туристична характеристика клімату в країні. Визначення кліматичних поясів та параметрів клімату та їх впливу на туристичну активність ь країні. Сезонні коливання кліматичних умов в країні, як фактори розвитку туризму. Оцінка параметрів погоди в процесі країнознавчого дослідження.
Вивчення вод світового океану та внутрішній вод, як елементів туристичної характеристики країни. Туристична характеристика морів,
річок, озер та боліт. Підземні води та їх роль в підвищенні туристичної 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. Природоохоронна діяльність в країні. Опис природоохоронних територій (державних заповідників, заказників, резерватів та національних парків),
як специфічних об’єктів туризму. Унікальні природні явища та природні 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 точки». Визначення форми правління в країні (монархія, республіка, країни Співдружності, джамахирія) та форми державного устрою (унітарна, федеративна та конфедеративна держава). Плюралістичні та клерикальні 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 державних органів влади та державних посад.
Входження країни в міжнародні організації і союзи. Політичні блоки та економічні союзи. Змішані блоки країн. Підписані країною міждержавні договори та протоколи.
Економічні умови в країні та їх вплив на розвиток туризму. Оцінка
рівня економічного розвитку країни та його вплив на туризм. Визначення укладу економіки країни та головних статей експорту та імпорту. Оцінка галузевої структура економіки, що має вплив на розвиток
туризму (ступінь розвитку туристичної інфраструктури): транспорт,
готельне та ресторанне господарство, мережа туроператорів та турагентів, зв'язок, комунальне господарство, індустрія розваг і дозвілля,
охорона здоров’я, освіта, спорт, сільське господарство, народні промисли. Характеристика грошової одиниці країни. Банкноти і моменти,
що мають ходження.
Роль історичної інформації в підвищенні туристичній привабливості країни. Основні напрямки історичної характеристики країни для
сфери туризму: історія становлення держави, історія народів, видатні
історичні події, видатні історичні особи, історичні регіони, археологічні 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 визначення туристичної привабливості країни. Оцінка показників «якості»
населення країни, структури зайнятості та рівня безробіття. Розміщення та густота населення. Розселення та ступінь урбанізації в країні. Опис міста та передмістя, як основних туристських дестинацій країни. Основні підходи до районування міста. Агломерати та мегаполіси
країни. Процеси субурбанізації. Визначення головних міст країни. Характеристика сільських поселень. Форми сільського розселення в країні. 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 туристичного вивчення народів країни. Характеристика релігійного складу населення. 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. Входження мови народу в мовну групу та мовну сім'ю. Відмінності між
літературною та розмовною мовою. Існування діалектів мови. Невербальні форми спілкування народу. Символіка кольору. Характеристика мистецтва в країні. Характеристика національної архітектури та
архітектурних пам'яток, музики і театру. Опис фольклору та його жанрів. Характеристика декоративно-прикладного мистецтва. Місце музеїв 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 туристичній характеристик країни. Етнічні, етнографічні та національні традиції. Опис звичаїв, обрядів, ритуалів та церемоній. Народні свята, фестивалі та ярмарки в країні. Характеристика національного одягу, народної творчості та ремесел. Традиційні для країни види спорту. Розвиток масової культури в країні.
Кулінарія як компонент культури. Традиції та культура харчування
народів. Продукти харчування та раціон. Національна домашня та ресторанна кухні. Найпоширеніші кухні світу та їх характерні риси. Національні страви та напої. Релігійні особливості та обмеження ї харчу-
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ванні.
Цивілізаційний підхід в туристичному країнознавстві. Цивілізаційний базис. Види сучасних цивілізацій. Проблеми міжцивілізаційних
взаємовідносин в умовах глобалізації та розвитку міжнародного туризму.
Тема 7. Спеціальна туристична характеристика
країни
Послідовність туристичного опису країни. Стан розвитку туристичної галузі в країні та її місце на міжнародному ринку туристичних
послуг. Структура та динаміка туристських потоків, грошових надходжень та витрат. Види туристичних ресурсів. Об'єкти туризму за й
класифікацією. Основні туристські дестинації країни. Туристські атракції. Рекреаційні зони, курорти та парки. Розроблені туристичні маршрути. Розвинуті види туризму в країні та їх географія. Органи управління туризмом та туристична політика. Рекорди країни.
Спеціальна туристична інформація про країну та необхідність її
отримання туристом. Збір інформації щодо природних небезпечностей, 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 святкових 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 країни. 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, платні 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 туристичного 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 АзійськоТихоокеанський туристичний макрорегіон
Структура та загальна характеристика Південно-Азійського та
Азійсько-Тихоокеанського туристичного регіону. Туристичне районування та зонування території країн Південної, Південно-Східної, Східної Азії, Австралії та Океанії. Провідні туристичні країни регіону, їх
туристичні центри, розвинені види туризму.
Тема 11. Африканський туристичний макрорегіон
Структура та загальна характеристика Африканського туристичного регіону. Туристичне районування та зонування території країн, Африки (крім Лівії та Єгипту). Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені види туризму.
Тема 12. Американський туристичний макрорегіон
Структура та загальна характеристика Американського туристичного регіону. Туристичне районування та зонування території країн
Північної, Південної, Центральної Америки, острівних країн і територій Карибського басейну. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені види туризму.
Модуль 3. Теоретико-методичні та методологічні
основи туристичного краєзнавства
Тема 13. Туристично-краєзнавча діяльність: об’єкт,
предмет, основні завдання та теоретикометодологічні засади дисципліни
Сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Об'єкт і предмет ту-
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ристичного краєзнавства. Функції та методи дослідження національного краєзнавства. Джерела національного краєзнавства. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого руху. Наукове і практичне
значення краєзнавства. Основні етапи краєзнавчого дослідження.
Джерела краєзнавчої інформації. Краєзнавство і туризм у системі наукової і навчально-виховної роботи освітніх закладів. Експедиції як
одна з основних форм туристсько-краєзнавчої роботи. Результати туристсько-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 туристичної інфраструктури (друга половина XIX ст. - 1939 р.). Розвиток краєзнавства 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 туристичнокраєзнавчої діяльності
Зародження і розвиток спеціальної туристичної картографії. Сучасний стан туристичної картографії в Україні. Туристична карта: мета створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти. Класифікація туристичних карт. Зміст легенди туристичної карти. Спеціальні
умовні позначення та їх використання на туристичній карті. Знакування туристичних маршрутів на місцевості.
Тема 16. Природні туристично-краєзнавчі ресурси
України
Наукова сутність та суспільне значення рекреації у природному середовищі. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України. Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний
природно-заповідний фонд. Класифікація об'єктів природнозаповідного фонду України. Особливості природно-заповідного фонду
Карпатського регіону.
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Модуль 4. Організація та проведення туристичнокраєзнавчої діяльності в Україні
Тема 17. Фортеці, замки і монастирі як туристичнокраєзнавчі об’єкти
Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України. Класифікація оборонних споруд. Законодавство України про охорону культурної
спадщини. Характеристика видатних пам'яток фортифікаційного зодчества України. Використання замків і фортець у туризмі.
Тема 18. Курортні ресурси України
Курортні ресурси України, як об’єкти туристично-краєзнавчої діяльності. 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 краєзнавчо-освітньою діяльністю. Роль музеїв у розвитку суспільства. Класифікація музеїв України. Визначні музеї України. Полтава – містомузей і місто музеїв, духовна столиця України.
Тема 21. Організація та проведення туристичнокраєзнавчих подорожей
Підготовка до туристсько-краєзнавчої подорожі: організація роботи 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 туристсько-краєзнавчої подорожі. Особливості піших, лижних, водних, гірських туристсько-краєзнавчих подорожей. Туристсько-краєзнавчі дослідження під час подорожі.
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