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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

«Основи туризмознавства» є освітньою компонентною циклу фахових 
дисциплін, що знайомить майбутніх фахівців туристичної галузі з 
особливостями їх майбутньої професії, а також з структурою туристичної 
індустрії та основними принципами і особливостями організації туристично-
рекреаційного процесу. Вона слугує базовою основою для вивчення в 
подальшому фахових дисциплін та допомагає здобувачу бакалаврського 
рівня вищої освіти зрозуміти фундаментальні основи майбутньої професії, 
ознайомитись з особливостями організації навчального процесу на 
спеціальності, визначити певну траєкторію в навчальному процесі. 

Мета та цілі 

Системний виклад основних положень, понять та дефініцій, що розкривають 
зміст, характер, тенденції, фундаментальні принципи туризму; розгляд 
основних закономірностей функціонування туризму, ознайомлення із 
змістом і формами практичної діяльності в галузі соціально-культурного 
сервісу і туризму. 
Основні цілі: 

- оцінити сучасну роль туризму в економіці, соціально-культурній і 
політичній діяльності держав; 

- виявити фактори, що впливають на розвиток туризму; 
- вивчити історію розвитку туризму; 
- розглянути класифікацію туризму та дати характеристику його 

окремим видам; 
- на основі аналізу різних показників визначати основні тенденції 

розвитку туризму; 
- проаналізувати складові туристської індустрії та їх взаємозв'язки; 
- виявити особливості турпродукту; 



- розглянути роль держави в управлінні індустрією туризму; 
- розглянути основні види туристських формальностей. 

Результати 
навчання 

 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 
що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

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. 
Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ. 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. Знання та розуміння 
предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності. 
Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи суб’єкта 
туристичної індустрії та її підсистем  

Пререквізити 

Освітня компонента, що закладає базові основи фахових компетентностей. 
Базується на знаннях повної загальної середньої освіти. Читається в 
комплексі з базовими дисциплінами на І курсі, зокрема «Основи економічної 
теорії», «Туристичні ресурси України» та ін. 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

1. Туризм як 
сфера діяльності. 
Основні поняття 

та визначення 
туризму. 

«Туризмознавство» як навчальна дисципліна. Основні визначення 
туризму як сфери діяльності. Зміст і основні завдання. Місце 
туризму та туризмознавства в системі наук. Функції туризму. 
Структура туризму. Туризм як об'єкт наукового пізнання. 
Класифікації видів професійної діяльності у сфері сервісу і туризму. 
Система підготовки кадрів туристичного напрямку у світі та в 
Україні. Головні тенденції розвитку в світі на сучасному етапі. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень.  

2. Історико-
географічні 

аспекти розвитку 
туризму. 

Періодизація розвитку туризму. Передісторія туризму. Основні віхи 
історії світового туризму. Мандрівництво Україною та мандри 
українців. Етапи розвитку туризму в Україні. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень.  

3. Чинники 
розвитку туризму. 

Чинники та умови розвитку міжнародного туризму. Перелік 
чинників, що впливають на формування туристичних потреб та на 
розвиток туристичних підприємств. 

Анотація 
матеріалу за 

темою, захист 
теоретичних 

положень 

4. Організаційні 
форми та види 

туризму. 

Організаційні форми туризму. Класифікація видів туризму. 
Характеристика окремих видів туризму: гірського, водного, 
лижного, спортивного, ділового, рекреаційного, сакрального, 
лікувально-оздоровчого, пригодницького. Екзотичні види туризму. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень.  

5. Індустрія 
туризму та її 
структура. 

Формування системи гостинності протягом історичного періоду. 
Структура індустрії туризму. Поняття туристично-рекреаційного 
потенціалу. Територіальна складова індустрії туризму. Виробнича 
складова індустрії туризму 
 

Анотація 
матеріалу за 

темою, захист 
теоретичних 

положень 



6. Ринок 
туристичних 

послуг. 

Суб’єкти туристичного ринку. Механізм функціонування 
туристичного ринку. Тур як специфічний продукт туристичного 
ринку. Класифікація турів. 
 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 

7. Основи 
організації 

туристичного 
процесу. 

Самоорганізація. Організація транспортного обслуговування в 
туризмі. Організація послуг гостинності в туризмі. Організація 
екскурсійної діяльності. Організація туристсько-рекреаційних 
комплексів  

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 

8. Основи 
туристичної 
діяльності. 

 

Суб’єкти туристичної діяльності.  Діяльність туристичного 
підприємства з організації обслуговування туристів. Проектування 
турів. Ринкова діяльність туристичного підприємства. 

Виконання 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 

9. Регулювання 
туристичної 
діяльності в 
Україні та на 

міжнародному 
рівні. 

Державні органи що регулюють туристичну діяльність в Україні. 
Міжнародне регулювання туризму до та після Другої світової війни. 
Створення Всесвітньої організації ЮНВТО та її діяльність. 
Міжнародні організації в сферах що тісно взаємодіють з туризмом 

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 

 


