
Анотація дисципліни  
“Географія міжнародного туризму” 

 
1. Назва дисципліни – “Географія міжнародного туризму”. 
 
2. Лектор – Байназаров Анатолій Михайлович, канд. геогр. наук, доцент 
 
3. Статус – вибірковий 
 
4. Курс – 1, 2 семестр. 
 
5. Кількість – кредитів – 5; академ. годин – 150  (у т. ч. лекції – 24,  практичні заняття – 36, 

самостійна робота – 90). 
 
6. Попередні умови для вивчення – Базою при вивченні курсу служать теоретичні знання 

загальноосвітніх курсів з географії та інших природничих та суспільно-гуманітарних 
дисциплін. 

 
7. Опис курсу: Зміст курсу полягає у вивченні проблем територіальної організації туризму 

та рекреаційної діяльності населення як одних з важливих галузей господарства 
країни. Цілями курсу є: аналіз рекреаційних потреб держави, туристично-
рекреаційного попиту населення, форм сучасної організації рекреаційної діяльності, 
складання прогнозів їх розвитку тощо. Структура курсу – Загальна характеристика 
міжнародного туризму. Виникнення і розвиток міжнародного туризму. Географічні 
фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму. Тенденції розвитку 
сучасного міжнародного туризму, ідеальна та реальна структура туристичних потоків. 
Умови і фактори розвитку туризму. Проблема сезонності в міжнародному туризмі. 
Економічне, політичне, соціальне значення міжнародного туризму. Проблеми і 
перспективи розвитку міжнародного туризму. Туристичне районування: мета та 
завдання. Огляд досвіду туристичного районування. Принципи та методи 
туристичного районування. Основні туристичні райони світу. Доходи від іноземного 
туризму в різних країнах світу. 

 
8. Форми та методи навчання – лекції та практичні роботи, семінари та самостійна робота 

студентів згідно програми курсу. 
 
9. Форми організації контролю знань, система оцінювання – контроль знань здійснюється 

шляхом тестування за модульно-рейтинговою системою. 
 
10. Навчально-методичне забезпечення –методичні рекомендації до виконання практичних 

робіт; підручники з туризму (російською та українською мовами). 
 
11. Мова викладання – українська. 
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