




ВСТУП 
1. Мета дисципліни – – сприяти ефективному засвоєнню студентами курсу «Туристичне 

країнознавство» та розвитку їх творчих здібностей, знань, навичок, вмінь. Метою вивчення 

дисципліни «Туристичне країнознавство» є опанування знаннями про провідні науково-

практичні туристсько-країнознавчі школи, поняттєво-термінологічний апарат, класифікацію 

туризму та типізацію країн, структуру та поширення туристських ресурсів в розрізі як окремих 

країн так і їх асоціацій, туристсько-географічних мезорайонів та підрайонів, тенденції та 

закономірності розвитку туризму в їх межах, особливості розвитку туризму в регіонах світу та 

України.  

 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати теоретичний та прикладний 

матеріал фізичної, економічної та політичної географії, історії, політології, соціології, 

культурології, міжнародних відносин тощо. 

2. Вміти збирати та інтерпретувати спеціальну інформацію туристичного характеру, 

застосовувати при вивченні дисципліни сучасні та традиційні активні методи навчання, вільно 

оперувати даними про країни та їх туристичні можливості, працювати із статистичними, 

довідковими та картографічними матеріалами. 

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління інформацією; 

критичного ставлення та прогнозування стосовно політичних, економічних, соціо-культурних 

подій та явищ; використання іншомовних фахових суспільно-географічних та країнознавчих 

інформативних джерел. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна розкриває мету, завдання, тематичний план, 

застосування активних методів навчання, структурно-логічних і картографічних моделей при 

підготовці фахівців з культурологічної кваліфікації; викладено методичні рекомендації за 

темами навчальної дисципліни і при виконанні індивідуальних завдань, наведено питання до 

іспиту, джерела інформації. Дисципліна покликана показати об’єктивність багатовекторного 

співробітництва світової спільноти та України в галузі туризму в умовах глобалізації, за умов 

дотримання національних інтересів, забезпечення стійкості та стабільності світо туристської 

системи в умовах кон’юнктурних коливань. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про сучасні 

туристсько-країнознавчі дослідження, основну проблематику, дослідницькі підходи та 

методології вивчення різноманіття туристсько-рекреаційних ресурсів шляхом їхньої 

типологізації. В результаті навчання студенти мають не лише продемонструвати масив 

теоретичних знань, але й використовувати їх у своїх самостійних дослідженнях туристсько-

рекреаційного потенціалу територій, вміючи надавати неупереджену оцінку дослідженим 

явищам та феноменам  розвитку туристичної сфери на території будь-якої країни чи регіону 

світу в умовах постійного впливу геоекономічних, політичних і соціальні факторів.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ФК 2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у українському 

та міжнародному контекстах. 

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 
Код Результат навчання 



оцінювання 

(за 

необхідності) 

дисциплін

и 

1. Знати: 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження;  

 

Письмова 

контрольна 

робота 

 

1.1 предмет-об’єктну сутність 

туристичного країнознавства та 

розуміти професійну складову 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

10% 

1.2 провідні науково-практичні 

країнознавчі школи, в т.ч. 

туристські  

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

10% 

1.3. специфічні риси та чинники 

формування туристичного 

країнознавства, як наукового 

напрямку, проблематику його  

досліджень  

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

10% 

2. Вміти: 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

 

2.1 здійснювати пошук, обробку та 

аналіз інформації з різних джерел, 

що стосується сфери туризму та 

туристсько-рекреаційного 

потенціалу території 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

5% 

2.2 застосовувати  методолого-

методичний апарат при дослідженні 

територій (локального, 

регіонального та глобального рівнів) 

на предмет їх туристсько-

рекреаційного потенціалу 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

5% 

2.3 досліджувати чинники формування, 

організації та розвитку туризму на 

території  в умовах постійного 

впливу геоекономічних, політичних і 

соціальні факторів 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

5% 

2.4 визначати аргументи для вибору 

основних шляхів та напрямів 

туристичної діяльності на 

території (локального, 

регіонального та глобального рівнів) 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

5% 

2.5 здатність визначати ступінь 

цінності та унікальності об’єктів 

культури у українському та 

міжнародному контекстах 

Лекція, семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

5% 

3 Комунікація: 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

 

3.1. вміти цінувати та поважати  

різноманітність та 

мультикультурність  

Семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

5% 

3.2. вміння оперувати статистичною та  

картографічною базою даних, 

використовувати спеціальні методи 

дослідження та зарубіжний досвід 

для прийняття відповідних рішень 

щодо використання програмно-

цільового підходу управління 

Семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

10% 



розвитком туризму на засадах 

сталості 

3.3 уміння аргументувати та 

відстоювати свою позицію у процесі 

професійної діяльності 

Семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

5% 

4. Автономність та відповідальність: 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження; 

 

Підготовка 

реферату 

(презентація) 

 

4.1 здатність розуміти та 

інтерпретувати джерела географії, 

історії, культури (писемні, речові, 

візуальні) з урахуванням різних 

контекстів (історичного, 

соціального, антропологічного, 

політичного, релігійного, 

екологічного тощо) 

Семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

10% 

4.2 здатність оцінювати матеріальну 

та духовну цінність об’єкта 

культурної спадщини різних 

історичних періодів та географічних 

ареалів 

Семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

5% 

4.3 діяти на засадах розуміння 

цивілізаційних гуманітарних 

цінностей та глобалізаційних 

процесів, пріоритетів національного 

розвитку 

Семінарське 

заняття, 

самостійна робота 

10% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання 

дисципліни  

(код)  

Програмні результати  

навчання (назва) 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

ПРН 11. Здійснювати експертну 

оцінку культурних об’єктів за 

заданими критеріями та 

надавати рекомендації щодо їх 

соціальної актуалізації. 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

7. Схема формування оцінки: 

 

7.1. Форми оцінювання 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.3), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.3), що складає 70% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усні доповіді, дискусії, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.1 - 1.3; 

2.1 - 2.5; 3.1 - 3.3; 4.1 - 4.3 – 15 / 30 балів. 

2. Самостійна робота (дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів регіонів світу та 

проблеми їх сталого використання): РН 1.1 - 1.3; 2.1, 2.4, 2.5; 3.1, 3.2 – 9 / 15 балів. 



3. Самостійна робота (організація туристичної діяльності на глобальному рівні): РН 2.1 

- 2.3; 3.2; 4.1, 4.3 – 9 / 15 балів. 

4. Самостійна робота (презентація дослідження у формі реферату на тему «Туристсько-

країнознавча характеристика країни*» (*країна за вибором здобувача)): РН 2.2 - 2.4; 3.1, 3.3; 

4.2 – 15 /20 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (здійснення пошуку, обробки та аналізу інформації з 

різних джерел, що стосується сфери туризму та туристсько-рекреаційних ресурсів; 

дослідження туристсько-рекреаційного потенціалу території, чинників формування, 

організації та розвитку туризму на території). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі – 80 балів 

- в мінімальному вимірі – 48 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі: РН 1.3, 2.4, 2.5, 3.3, 4.3 – 12 / 20 балів. 

 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 

передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі 

та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що  проводить семінарські заняття.      

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова 

кількість балів  

Підсумкова 

контрольна 

робота  

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80  20  100 
 

7.2 Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До теми: 2, 4, 6, 8, 11, 17-21 

протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. У 

разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

«1,5» х 10 = 15 «3» х 10 = 30 

Самостійна робота До теми 12:  Дослідження 

туристсько-рекреаційних 

ресурсів регіонів* світу та 

проблеми їх сталого 

«9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 



використання: природні 

рекреаційні ресурси (кліматичні, 

бальнеологічні, водні та біотичні 

рекреаційні ресурси, рельєф як 

рекреаційний ресурс, рекреаційні 

ресурси природно-заповідного 

фонду); історико-культурні 

ресурси, етнічні ресурси. 

*Регіон світу на вибір здобувача. 

 

Додаток самостійної роботи 

студента, до кінця лютого 

До теми 21: Організація 

туристичної діяльності на 

глобальному рівні:  

1 - Основні напрями діяльності 

Всесвітньої туристичної 

організації як спеціалізованої 

установи ООН.  

2 - Новітні тенденції в 

стратегічному управлінні 

організаціями туристичної 

індустрії.  

3 - Всесвітня туристична 

організація як глобальний форум 

у сфері туристичної політики. 

 

Підготувати презентацію на 

питання (одне за вибором 

здобувача). 

 

Додаток самостійної роботи 

студента, до кінця березня. 

«9» х 1 = 9 «15» х 1 = 15 

До теми 9, 17-20:  Презентація 

дослідження у формі реферату 

на тему «Туристсько-

країнознавча характеристика 

країни*»  

 

*Країна за вибором здобувача 

 

Додаток самостійної роботи 

студента, до кінця семестру 

(квітень). 

«15» х 1 = 15 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

контрольна 

робота 

До тем 1-21. «12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

 60 100 

 

Критерії оцінювання: 



1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота (конспект першоджерел як відпрацювання семінару): 

2 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними власними 

зауваженнями та поясненнями 

1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 

3. Самостійна робота (дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів регіонів світу 

та проблеми їх сталого використання, організація туристичної діяльності на 

глобальному рівні ): 

15-13 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує 

отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження  

12-10 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але може 

не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, 

використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 

дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

9-6 балів - в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, самостійності у 

вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота містить суттєві 

неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє 

не самостійність у виконані завдань 

4. Самостійна робота (презентація)  та підсумкова контрольна робота: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження / 

підсумкової контрольної роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 



недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє 

не самостійність у виконані завдань 

 

7.3 Шкала відповідності: 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  

КРАЇНОЗНАВСТВА 

1 Тема 1. Країнознавство як наука 2  2 

2 Тема.2. Еволюція країнознавчої думки   2 6 

3 Тема 3. Типологічні підходи у країнознавстві  2  2 

4 
Тема 4. Глобальні цивілізаційні структури в 

країнознавстві і цивілізаційний підхід 
 2 6 

5 
Тема 5. Світосистемні структури і  

світосистемний підхід в країнознавстві 
2  2 

6 
Тема 6. Суверенна держава і недержавні 

утворення в складі світосистеми 
 2 4 

7 
Тема 7. Світове господарство як система і 

множина його структур 
2  2 

8 
Тема 8. Схема країнознавчого районування 

світу  
 2  4 

9 Тема 9. Схема країнознавчого дослідження  2   

Розділ 2. ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗАВСТВО.  

ТУРИСТСЬКЕ РАЙОНУВАННЯ СВІТУ 

10 Тема 10. Туристичне країнознавство. 2  2 

11 
Тема 11. Категорії туристичного 

країнознавства 
 2 4 

12 

Тема 12. Туристичне середовище країни як 

предмет дослідження туристичного 

країнознавства 

2  2 

13 Тема 13. Структура туризму.  2  2 

14 
Тема 14. Туризм як сфера економічної 

діяльності 
2  2 

15 Тема 15. Поняття про туристичну дестинацію. 1  3 

16 Тема 16. Туристичний імідж території. 1  3 

17 

Тема 17. Специфіка, районування, короткий 

огляд мезорайонів:  

- Європейський туристський макрорайон  

- Північноамериканський туристський 

макрорайон 

 4 8 

18 

Тема 18. Специфіка, районування, короткий 

огляд мезорайонів: 

- Азіатський туристський макрорайон 

- Африканський туристський макрорайон 

 2 6 

19 

Тема 19. Специфіка, районування, короткий 

огляд мезорайонів:  

- Південноамериканський туристський 

макрорайон 

- Центральноамерикансько-Карибський 

туристський макрорайон:. 

 2 6 

  



20 

Тема 20. Специфіка, районування, короткий 

огляд мезорайонів:  

- Австралійсько-Океанійський туристський 

макрорайон 

- Антарктичний туристський макрорайон 

 2 6 

21 
Тема 21. Організація туристичної діяльності 

на глобальному рівні 
 2 4 

 Підсумкова  контрольна  робота 2   

 ВСЬОГО 22 22 76 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекцій   – 22 год. 

Семінари  – 22 год. 

Самостійна робота  - 76 год. 
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