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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Географія подорожей та величина туристичних потоків залежить від 
багатьох природних, історико-культурних, соціально-економічних, 
інфраструктурних та інших чинників. Ключове значення з них відіграють: 
узбережжя теплих морів, унікальні гірські ландшафти, річки та озера, 
унікальні історико-культурні, архітектурні та інші об’єкти. Навчальна 
дисципліна «Географія туризму» дозволяє сформувати компетенції, які 
допомагають майбутнім фахівцям туристичної індустрії краще зрозуміти 
природні явища і процеси та особливості організації туристично-
рекреаційного простору регіонів Земної кулі 

Мета та цілі 

Формування в студентів стійкої уяви про єдність Всесвіту, взаємозв’язок 
земних процесів і явищ, вивчення географічних закономірностей розвитку 
туризму. Вивчення особливостей розвитку туристичної індустрії  в регіонах 
Земної кулі в залежності від природних умов, суспільних чинників (історико-
культурних цінностей, населення, економічного розвитку). 
Основні цілі: 

- оволодіння географічними термінологіями і класифікаціями, 
навиками узагальнення і  абстрагування, що використовуються в 
географії; 

- встановлення географічних закономірностей між розвитком туризму 
та природними умовами території (рельєфом, кліматом, впливом 
морів та океанів, гідрологією суші, рослинним покривом і тваринним 
світом); 

- дослідження впливу суспільно-географічних чинників на розвиток 
туристичної індустрії; 

- вивчення природно-рекреаційного потенціалу та сучасного стану 
розвитку туристичної індустрії в регіонах Земної кулі. 

Результати 
навчання 

 

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. 



 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 
що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору. 

Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території. 
 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
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. Здатність працювати в 
міжнародному контексті. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний 
потенціал територій. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних 
пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів. 
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  

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи економічної теорії», «Основи 
туризмознавства», «Туристичні ресурси України». 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Вплив 
географічного 
середовища на 

розвиток туризму. 

Географічне середовище як основа розвитку туризму. Вплив 
природніх та суспільно-географічних чинників на розвиток 
туристичної індустрії. Туристично-рекреаційні ресурси та їх 
класифікація.  

Визначення 
основних 
термінів і 
понять. 

Анотація 
словника 
термінів 

2. Орографія 
місцевості та 

туризм. 

Рельєф місцевості. Чинники рельєфотворення. Розвиток 
туристичної індустрії на гірських територіях. Геологічний туризм. 
Вплив сейсмічної та вулканічної активності на розвиток туристичної 
індустрії. 

Виконання 
практичних 

завдань. 
Вивчення 

географічної 
номенклатури 

3. Світовий океан. 
Роль морів та 

океанів у 
формуванні ринку  

туристичних 
послуг світу. 

Світовий океан та його складові. Фізико-хімічні властивості вод 
Світового океану. Рух води у Світовому океані. Органічний світ 
Світового океану. Особливості формування берегової лінії морів та 
океанів. Морське узбережжя як зона відпочинку. Острови нашої 
планети як особливі туристичні місця. 

Виконання 
практичних 

завдань. 
Вивчення 

географічної 
номенклатури 

4. Водні ресурси 
суходолу як 

чинник розвитку 
туристичної 

індустрії. 

Географія річкової мережі світу. Озера. Класифікація озер. 
Бальнеоресурси світу. 

Виконання 
практичних 

завдань. 
Вивчення 

географічної 
номенклатури 

5. Клімат Землі як 
основа розвитку 

туристичної 
індустрії. 

Погода і клімат місцевості та їх значення в туризмі. Основні 
чинники кліматотворення. Кліматичні пояси та області Земної кулі. 
Небезпечні метеорологічні явища і процеси та їх вплив на туризм. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень.  

6. Рослинний 
покрив та 

Широтна поясність та висотна зональність в розподілі живих 
організмів. Вплив рослинного покриву та тваринного світу на 

Виконання 
практичних 



тваринний світ 
регіонів Земної 

кулі та їх вплив на 
розвиток 

туристичної 
індустрії. 

географію турподорожей. Національні парки світу як об’єкти 
екотуризму. 

завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 

7. Соціально-
економічні 

чинники розвитку 
туризму в світі. 

Історико-культурні пам’ятки як об’єкти рекреації та туризму в світі. 
Географія транспорту світу та туризм. Роль економічних чинників в 
туризмі. 
 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 

8. Регіональні 
аспекти розвитку 
туризму в світі. 

 

Європейський туристичний регіон. Азіатсько-Тихоокеанський 
туристичний регіон. Близькосхідний туристичний регіон. 
Африканський туристичний регіон. Американський туристичний 
регіон  

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна політика Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 
лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати 
практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1-2  60 

Підсумковий контроль (теми 1-8) – екзамен  40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


