




ВСТУП 

Програма навчальної дисципліна «Географія рекреації і туризму» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки першого бакалаврського рівня вищої освіти  

спеціальності (напряму) 103 Науки про Землю 

освітньо-професійна програма Географія 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни – є ознайомлення студентів з рекреаційними 

ресурсами, туристської освоєнням і перспективами розвитку туризму в різних регіонів 

України, країнах СНД, світу. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями дисципліни є вивчення основних понять про територіальні 

рекреаційні системи і рекреаційне районування, оцінка сучасного стану розвитку туризму в 

регіонах і прогноз їх подальшого рекреаційного освоєння. 

1.3. Кількість кредитів – 4 

1.4. Загальна кількість годин – 120 годин 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни Географія рекреації і туризму 

Нормативна / за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й -й 

Семестр 

7-й -й 

Лекції 

36 год. год. 

Практичні, семінарські заняття 

24 год. год. 

Лабораторні заняття 

год. год. 

Самостійна робота 

60 год. год. 

Індивідуальні завдання 

год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання. 

Сформовані компетентності: Спроможність до рекреаційної та туристичної оцінки певної 

території в межах своїх професійних завдань. Спроможність планувати, організовувати 

походи, подорожі, рекреаційні стежки, експедиції, екскурсії, тощо. Спроможність підібрати 

господарсько-побутове та особисте спорядження і обладнання для експедиційних та 

стаціонарних умов. Здатність розробляти кошторис маршруту, програму, відповідно до 



календарного плану проведення робіт. Здатність оцінювати туристсько-рекреаційного 

потенціалу території  

Знати: зміст понять «туризм», «рекреація», основні форми, типи рекреації, оформляти 

документацію для туристських походів, всесвітня спадщину ЮНЕСКО, турцентри окремо 

взятої країни. 

Уміти: орієнтуватися в особливостях туристичної та рекреаційної сфери, аналізувати 

природні, природно-антропогенні, історико-культурні та інфраструктурні ресурси, 

сформувати інформаційний пакет для роботи турагентства, оцінювати можливості 

формування рекреаційних потоків з різних районів. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Основні поняття рекреації та туризму.  

Тема 1. Рекреація  

Предмет, зміст дисципліни «Географія рекреації і туризму». Основні терміни і поняття з 

дисципліни. Рекреаційне районування та туризм. Основні форми рекреації – туризм, 

лікування, відпочинок. Їх характерні риси, співвідношення і взаємозалежність. Просторові 

стандарти рекреації. Типи рекреації на підставі критерію повторюваності рекреаційної 

діяльності. Характеристика кожного типу рекреаційної діяльності. Суспільні функції 

рекреаційної діяльності (медично-біологічні, соціально-культурні, економічні та ін.).  Вільний  

час  і  його  використання.  Структура  вільного  часу.  Рекреаційні  потреби. Районоутворюючі 

ознаки в туризмі. Рекреаційна зона та рекреаційний район. Групи рекреаційних ресурсів та їх 

характеристика. Природні рекреаційні ресурси. Культурно-історичний потенціал 

туристичного регіону. Екологічні умови природного середовища. Рекреаційне освоєння 

території. Попит на рекреаційну діяльність. Рекреаційні заняття. Види рекреаційних занять. 

Розробка рекреаційної стежки Ступінь розвитку інфраструктури туристичного регіону. 

Перспективи розвитку туристичного регіону Рекреаційні райони України. 

Тема 2. Туризм як галузь. Туризм як соціальне явище. Туризм як результату пересування 

людей з різних туристських маршрутах. Історія виникнення і розвитку подорожей і туризму. 

Види туризму. Класифікація туризму за програмними цілями подорожі. Класифікація за 

особливостями суб'єкта туризму. Класифікація по використовуваному транспорту. 

Класифікація по сезонності. Організація туристичного походу Класифікація, в основі якої 

лежить поєднання використовуваних ресурсів. Класифікація за роллю в валютних 

трансфертах. Класифікація туристів. Ознаки класифікації і їх характеристика. Класифікація 

країн, що беруть участь в міжнародному туристичному обміні. Країни активного та пасивного 

туризму. Туристські ринки та послуги в туризмі. Джерела збору інформації про стан 

зарубіжних і вітчизняних туристських ринків. Фактори, що визначають сегментацію 

туристичного ринку. Ринок міжнародного туризму. Регіональні ринки міжнародного туризму. 

Національні туристські ринки. Основні сегменти національних туристських ринків. Послуги в 

туризмі. Стандартизовані і диференційовані послуги. Взаємозамінність на ринку туристичних 

послуг. Туристський маршрут. Класифікація маршрутів подорожей за типами, по сезонності, 

по тривалості подорожі, з побудови траси маршруту. Розробка туристичної  подорожі за 

вихідним даним по Європі. Фактори, що впливають на побудову маршруту. Критерії вибору 

напрямку туристського маршруту. Методика вивчення туристських особливостей маршруту. 

Оцінка туру маршрут і розробка пропозиції щодо його поліпшення. Форми і методи залучення 

уваги туристів.  

 



Розділ 2. Географія міжнародного і внутрішнього туризму в Світі  

Тема 1. Географія міжнародного і внутрішнього туризму в країнах Європи та країнах 

Азії і Близького Сходу. Фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму. 

Демографічні фактори. Економічні чинники. Соціальні фактори. Культурні фактори. 

Психологічні чинники. Зміна технологій обслуговування в туристської галузі. Міжнародні 

чинники розвитку туризму. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу території: аналіз 

природних, природно-антропогенних, історико-культурних та інфраструктурних ресурсів. 

Інформаційний пакет для роботи турагента. Географія міжнародного і внутрішнього 

туризму в країнах Європи. Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Великобританія, 

Німеччина, Португалія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Австрія, Швейцарія, Іспанія, 

Італія, Греція, Мальта, Чехія, Словаччина, Польща, Болгарія, Угорщина. Правила в'їзду-

виїзду, біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні 

ресурси, екологічні умови природного середовища, культурно-історичний потенціал, 

рекреаційне освоєння території, основні центри туризму і проблеми рекреаційного освоєння. 

Міжнародний і внутрішній туризм в країнах Азії і Близького Сходу. Азія: Індія, Непал, 

Шрі-Ланка, Індонезія, Пакистан, Китай, Японія, Сінгапур, Таїланд, Малайзія, Монголія. 

Близький Схід: Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ізраїль, Сирія, Кіпр, Туреччина, 

Саудівська Аравія, Йорданія. Правила в'їзду-виїзду, біокліматичні  умови, природні 

рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні ресурси, екологічні умови природного 

середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційне освоєння території, основні центри 

туризму і проблеми рекреаційного освоєння.  

Тема 2. Оцінка можливостей формування рекреаційних потоків з різних районів. 

Практична доступність потенційної рекреаційної території для різних груп споживачів:. 

Міжнародний і внутрішній туризм в країнах Америки та Африки. США, Канада, Мексика, 

Бразилія, Аргентина, Венесуела, Куба, Ямайка, Коста-Ріка. Правила в'їзду-виїзду, 

біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні ресурси, 

екологічні умови природного середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційне 

освоєння території, основні центри туризму і проблеми рекреаційного освоєння. Всесвітня 

спадщина ЮНЕСКО. Міжнародний і внутрішній туризм в країнах Африки. Марокко, 

Туніс, Ефіопія, Танзанія, Кенія, ПАР, острова Маврикій, Мадагаскар, Сейшельські острови. 

Правила в'їзду-виїзду, біокліматичні умови, природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, 

гідромінеральні ресурси, екологічні умови природного середовища, культурно-історичний 

потенціал, рекреаційне освоєння території, основні центри туризму і проблеми рекреаційного 

освоєння.  

Тема 3. Опис турцентрів окремо взятої країни. Міжнародний і внутрішній туризм в 

Австралії і Океанії. Австралія, Нова Зеландія. Правила в'їзду-виїзду, біокліматичні умови, 

природні рекреаційні ресурси, інфраструктура, гідромінеральні ресурси, екологічні умови 

природного середовища, культурно-історичний потенціал, рекреаційна освоєння території, 

основні центри туризму і проблеми рекреаційного освоєння. В'їзний і виїзний туризм в 

Україні. Характеристика виїзного туристичного потоку. Основні напрямки подорожей. 

Характеристика в'їзного турпотоку. Характеристика рекреаційних ресурсів України по 

регіонах: 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд

. 

с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Основні поняття рекреації та туризму. 

Тема 1. Рекреація  22 6 2   12       

Тема 2. Туризм як 

галузь. 

22 6 6   12       

Разом за розділом 1 44 12

2 

8   24       

Розділ 2. Географія міжнародного і внутрішнього туризму в Світі  

 
Тема 1. Географія 

міжнародного і 

внутрішнього 

туризму в країнах 

Європи та країнах 

Азії і Близького 

Сходу 

30 8 8   14       

Тема 2. Міжнародний 

і внутрішній туризм в 

країнах Америки та 

Африки. 

22 8 6   10       

Тема 3. Міжнародний і 
внутрішній туризм в 

Австралії і Океанії. 

24 8 2   12       

Разом за розділом 2 76 24 16   36       

Усього годин 120

0 

36 24   60       

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Розробка рекреаційної стежки 2 

2 Організація туристичного походу 2 

3 Розробка туристичної  подорожі за вихідним даним по Європі. 2 

4 Оцінка туру маршрут (розробленого туристичним агентством) і 

розробка пропозиції щодо його поліпшення. 

2 

5 Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу території: аналіз природних, 

природно-антропогенних, історико-культурних та інфраструктурних ресурсів 

6 

6 Сформувати інформаційний пакет для роботи турагента. 2 

7 Практична доступність потенційної рекреаційної території для різних груп 

споживачів: оцінка можливостей формування рекреаційних потоків з різних 

районів 

4 

8 Всесвітня спадщина ЮНЕСКО  2 

9 Опис турцентрів окремо взятої країни. 2 

Разом 24 



 
Практичні роботи виконуються за індивідуальними завданнями для кожного 

студента. Індивідуальні варіанти обираються студентами відповідно до території, з 

ресурсами якої вони доволі знайомі. Серед територій – адміністративні райони, 

адміністративні області, країни. 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи 

Самостійно ознайомитися з частиною матеріалу за темами: 

Кількість 

годин 

1 Рекреація як фундаментальна і прикладна дисципліна 1 

2 Виникнення і розвиток ї географії рекреації і туризму 1 

3 Провідні наукові школи з даного напрямку 2 

4 Основні поняття рекреації і туризму 2 

5 Просторові стандарти рекреації 1 

6 Типи рекреації на підставі критерію повторюваності рекреаційної 

діяльності 

2 

7 Попит на рекреаційну та туристичну діяльність 1 

8 Рекреаційні заняття 2 

9 Підходи до класифікації рекреаційних ресурсів 2 

10 Природні рекреаційні ресурси 1 

11 Території регламентованого рекреаційного використання 1 

12 Історико-культурний потенціал 1 

13 Наукові і технічні комплекси і споруди 1 

14 Рівень розвитку туризму в світі і в Україні? 2 

15 Показники в'їзного та виїзного туризму в окремо взятій країні 4 

16 Причини, за якими в більшості туристських макрорегіонів світу 

внутрішньо регіональної обмін переважає над міжрегіональним. Як 

змінюється їх співвідношення. 

2 

17 Скласти короткий путівник по одній з туристських країн світу. 3 

18 Рекреаційне природокористування 2 

19 Підходи до оцінки різних типів рекреаційних ресурсів 3 

20 Рекреаційна оцінка ландшафтів 2 

21 Що таке туристський маршрут? Охарактеризувати типи туристських 3 

22 Міжнародна рекреація та туризм 3 

23 ТРС Європи і Азії 3 

24 ТРС Північної і Південної Америки 3 

25 ТРС Африки 3 

26 ТРС Австралії з Океанією 3 

27 Особливості географії міжнародних туристсько-рекреаційних потоків 3 

28 Функції які властиві туристсько-рекреаційного відпочинку 3 

 Разом  60 
 

 
6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання не передбачені робочим навчальним планом. 

 
7. Методи контролю 

Під час вивчення курсу «Географія рекреації і туризму» передбачені лекції 
(інформаційні, проблемні), самостійні і практичні роботи студентів (з навчальною та 
періодичною літературою, статистичним матеріалом, різноманітними картами та ін.), 
використання комп’ютерів, консультації. Передбачені методи контролю: правильність 
виконання практичних робіт та їх теоретичний захист, поточні, проміжні (в тому числі 
і тестові) контролі теоретичного матеріалу (як за окремими темами, так і кожної лекції), 
участь в дискусіях під час лекційних та практичних занять, ведення конспекту окремих 



тем, проміжний і підсумковий контроль.  
 
 

8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання  

 
Екзамен 

 
 

Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Контрольна робота, 

передбачена 

навчальним планом 

Індивіду 

альне 

завдання 

 
Разом Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 

4 13 10 8 5 20  60 40 100 
 
Критерії оцінювання практичних робіт 

ПР № 1, 2 , 4, : від 0 до 4 балів – 0 балів – робота не виконана, 1 бал – виконана частково,  

у  тезовій  формі,  повністю  відтворена  інформація  з  інтернет,  знання фрагментарні   і   

поверхові,   2   бали   –   завдання   виконано   частково,   висновки   не аргументовані, робота 

підготовлена недбало, або завдання виконано повністю, містить суттєві помилки 

методичного характеру, знання поверхові, 3 бали – завдання виконано повністю, вчасно, 

містить несуттєві недоліки, знання достатні, 4 балів – творчий підхід до розкриття питання, 

повно і правильно виконана, демонстрація глибоких знань теорії, зауваження відсутні. 

ПР № 8: від 0 до 3 балів – 0 балів – робота не виконана, 1 бал – виконана частково, у тезовій 

формі, висновки не аргументовані, робота підготовлена недбало, повністю відтворена 

інформація з інтернет, знання фрагментарні і поверхові, 2 бали – завдання виконано 

повністю, вчасно, містить несуттєві недоліки, знання достатні, 3 бали – творчий підхід до 

розкриття питання, повно і правильно виконана, демонстрація глибоких знань теорії, 

зауваження відсутні. 

ПР № 3,5,6,7,9: від 0 до 5 балів – 0 балів – робота не виконана, 1 бал – виконана частково, у 

тезовій  формі,  повністю  відтворена  інформація  з  інтернет,  знання  фрагментарні  і 

поверхові, 2 бали – завдання виконано частково, висновки не аргументовані, робота 

підготовлена недбало, знання поверхові, 3 бали – завдання виконано повністю, містить 

суттєві помилки методичного характеру, знання задовільні, 4 бали – завдання виконано 

повністю, вчасно, містить несуттєві недоліки, знання достатні, 5 балів – творчий підхід до 

розкриття питання, повно і правильно виконана, демонстрація глибоких знань теорії, 

зауваження відсутні. 

Проміжний і підсумковий контроль (20+40 балів) складаються з системи завдань різного 

типу і рівня складності (від простих тестових до вислову власної точки зору з 

обґрунтуванням). Детальна розбаловка підсумкового контролю представлена на самій роботі 

біля кожного завдання. 

 

Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності протягом 

семестру 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 
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