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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна «Туризмологія» передбачає поглиблене вивчення основних 
організаційних та методологічних засад туризму як соціального інституту. 
Вивчення дисципліни зумовлене необхідністю наукового осмислення 
різноманітних практик сучасного туризму, формування концепції 
відповідальнорго туризму, як одного із стабілізаторів суспільного розвитку, 
за допомогою якого можна вирішити цілий комплекс економічних і 
соціальних проблем. 

Мета та цілі 

Узагальнити накопичені знання в період вивчення туризмознавчих дисциплін, 
створити цілісну уяву про туризм як соціальний інститут, як певну форму 
природно-суспільного буття та життєдіяльності людини, яка подорожує, 
розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у сфері туризму та 
рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи 
Основні завдання дисципліни:  визначити сутність теорії туризму як наукової 
соціо-економічної та гуманітарної дисципліни; дослідити генезис та еволюцію 
наукового туристського дискурсу; визначити зміст основних туризмологічних 
концепцій; осмислити структуру туризмологічного знання; з’ясувати функції 
туризмологічного знання, його суспільного призначення; виявити діалектику 
зв’язків між теорією та практикою туристської діяльності. 

  



Результати 
навчання 

 
 
 
 
 
 

Soft skills:  
 

Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 
здобутки, критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на 
межі галузей знань. 
Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, 
проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості. 
Здійснювати комплексний аналіз і оцінювання функціонування 
туристичного ринку різних ієрархічних рівнів, прогнозувати тенденції його 
розвитку. 
Аналізувати, формулювати і реалізовувати національну та регіональну 
туристичну політику, вдосконалювати механізми управління туристичними 
дестинаціями на національному, регіональному та локальному рівнях. 
 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
Здатність до розв’язання проблем та формування ідей, самонавчання для 
професійного та особистісного зростання; розвиток допитливості, 
ініціативності, цілеспрямованості, наполегливості, адаптивності та навички 
роботи у  команді. 

Пререквізити 
 

Базові знання з дисциплін: «Теорія та практика рекреаційно-туристичного 
природокористування», «Міжнародний туристичний бізнес і логістика в 
туризмі», «Інноваційно-інформаційна діяльність в туристичній індустрії» 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Змістовий модуль 1. 
Туризмологія як наука 

Тема 1. Сутність і 
структура туризмології. 

Актуалізація потреби створення теорії туризму.  
Теорії туризму мають ґрунтовний зв'язок з 
іншими науками. Понятійний апарат туризмології. 
Туризм як об’єкт теорії. Поняття «туризмологія», 
«туризмознавство», «туризмометрія», 
«туризмографія», «туристика». Характеристика 
поняття міжнародного туриста. Туризмологічна 
проблемологія. Причини стрімкого розвитку 
туризму в кінці ХХ та на початку ХХІ століття. 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 

завдань 
практичної №1. 

Тема 2. Генеза 
туризмологічного знання. 

Осмислення феномену подорожей в процесі 
становлення туризмологічного значення. Перші 
узагальнення подорожей в античній філософії 
(Фалас, Солон, Піфагор, Платон, Анахарсіс, 
Прокл). Сутність, характер подорожей в епоху 
Середньовіччя, їх інтерпретація у теологічних 
вченнях Св. Августина і Фоми Аквінського. 
Виникнення туризму в Новий Час як 
організованої, специфічної форми подорожей. 
Становлення науки про туризм. Основні якісні 
тенденції, які спостерігаються у розвитку теорії 
туризму. 
 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 

завдань 
практичної №2. 

Тема 3. Туризм та 
гостинність як соціальні 

інститути. 

Туризм як елемент соціальної структури. 
Соціальний організм. Головне «призначення» 
соціальних інститутів. Рекурсивність. Атрибутивні 
ознаки соціального інституту, що притаманні 
соціально-відповідальному туризму.  Функції 
туризму як соціального інституту. Спільна дія 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 

завдань 
практичної №3. 



системоутворювальних секторів туризму. 
Гостинність як соціокультурний інститут. 
Формування структури соціокультурного 
інституту гостинності. 
 

Тема 4. Глобалізація 
сучасного світу та 

проблеми міжнародного 
туризму. 

Глобалізація і міжнародний туризм як суспільне 
явище. Широке та вузьке тлумачення поняття 
«глобалізація». Взаємозв’язок глобалізації та 
міжнародного туризму. Вплив політичних 
чинників на розвиток міжнародного туризму. 
Кореляція між політичною стабільністю та 
тенденціями розвитку туризму. Становлення 
загальнодоступного міжнародного туризму.  
 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 

завдань 
практичної №4. 

Тема 5. Становлення 
термінологічного апарату у 

сфері туристської науки. 

Становлення термінологічного апарату 
туризмології в українській мові. Запозичення 
складників туристичного термінологічного 
апарату. Калькування та транскрибування як 
основні шляхи проникнення іншомовних слів в 
українську мову. Експлікація термінів в індустрії 
туризму. «Overtourism» – проблема надмірного 
туристичного навантаження. 
 

Опрацювання 
лекційного 
матеріалу. 
Виконання 

завдань 
практичної 
роботи №5. 

Змістовий модуль 2 
Практичні аспекти організації рекреаційно-туристського природокористування 

Тема 6. Філософія туризму Феноменологічна, герменевтична, 
антропологічна, аксіологічна особливості 
філософського розуміння та інтерпретації 
феномену туризму. Гуманізація туризму як 
чинник гармонії відносин людини з довкіллям. 
Аксіологічний аспект цінності туристської 
діяльності. 

Представленн
я доповіді. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

Тема 7. Історія, 
антропологія та соціологія 

туризму 

Антропологія мандрів та подорожей. 
Філософське тлумачення антропології туризму. 
Туристські товари та товари народних промислів 
як наслідники антропогенезу. Проблеми 
мотивації туристської діяльності. Структура 
соціології туризму. Туризм як соціокультурний 
інститут. Соціологічні аспекти дослідження 
туризму. 
 

Представленн
я доповіді. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

Тема 9. Культурологія 
туризму 

Етапи розвитку культурології туризму. Функції 
культурології туризму. Засоби, методи та 
механізми закріплення культуро значущої 
інформації в практиці туристської діяльності. 
Формування комунікативної культури, культури 
спілкування, взаємоповаги, толерантності 
особистості засобами туризму. Поняття та види 
культурних практик. 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень 

Тема 10. Психологія, етика, 
конфліктологія туризму 

Морально-психологічний компонент філософії 
туризму. Місце психології та етики туризму в 

Здача 
виконаних 



туризмологічному знанні. Психологія в процесі 
туристської діяльності. Психологічні проблеми 
управління сферою туризму. Етичні виміри 
туризму. Концептуальні засади психології 
туризму. Конфліктність туристичної сфери як 
методологічний принцип аналізу. Типові і 
нетрадиційні прояви конфліктів в туризмі. 
Подолання конфліктів у туризмі. 
 

практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 
Поточне 

тестування. 

Тема 11. Педагогіка та 
праксеологія туризму 

Педагогічні орієнтири туризму.  Проблеми 
формування особистості засобами виховання, 
навчання і розвитку у контексті гуманітарно-
соціальних функцій туризму. Методологічні 
функції педагогіки туризму. Iдеї та категорії 
педагогіки туризму.  Зарубіжний досвід освітньої 
підготовки професіоналів туризму.  
 

Здача 
виконаних 
практичних 
завдань з 
захистом 

теоретичних 
положень. 

Представленн
я презентацій. 

Підсумкове 
тестування. 
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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 (Теми 1-5) 27 

Змістовий модуль 2 (Теми 6-11) 33 

Підсумковий контроль (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 
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