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1. Структура навчальної дисципліни 

 
Показник 

Всього годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

(дистанційна) 
форма навчання 

Кількість кредитів/годин 4,0 4,0 

Аудиторні заняття, год. 48 12 

Самостійна робота, год. 72 108 

Аудиторні заняття: 

• лекції, год. 32 8 

• лабораторні заняття, год. - - 

• практичні заняття, год. 16 4 

• семінарські заняття, год. - - 

Самостійна робота: 

підготовка до лабораторних (практичних 
семінарських) занять 

- - 

опрацювання окремих розділів програми, які не 
виносяться на лекції 

72 108 

виконання контрольних завдання - - 

виконання індивідуальних завдань - - 

виконання курсових проектів (робіт) - - 

підготовка та складання заліків, екзаменів, 
контрольних робіт, рефератів, есе, тестування 

- - 

Екзамен - - 

Залік 4 2 

 

 

 

 

Частка годин самостійної роботи студента: 

денна форма навчання – 60% 

заочна форма навчання  – 90% 
 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Метою дисципліни «Туристичне країнознавство» є озброєння майбутніх 

фахівців сфери туризму професійними знаннями у сфері теорії і методології 

країнознавчого дослідження та методикою туристичного вивчення країни, 

формування фахового світогляду щодо територіальної організації та умов розвитку 

туризму в країнах і регіонах світу. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

– визначення науково-методологічних засад країнознавства; 

– виявлення специфіки, особливостей та технології проведення країнознавчого 

дослідження у сфері туризму; 

– розкриття особливостей туристичного районування світу та застосування 

регіонального підходу до туристичної оцінки країн і регіонів; 

– дослідження структури та методики проведення комплексної туристичної 

характеристики країни, що виступає в ролі туристичного об’єкта чи експортера 

туризму; 

 аналіз комплексної оцінки туристичного потенціалу туристичних регіонів 

світу, провідних туристичних країн та їх туристичних центрів. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей:  

 

загальних: 

– 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, вести здоровий спосіб життя (ЗК 01) 

– здатність діяти соціально-відповідально та свідомо, реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні (ЗК 02). 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК 03) 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК 09) 

– здатністьзастосовуватизнання у практичних ситуаціях (ЗК 10). 

 

Програмні результати: 

– аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та 

рекреаційного господарства (РН 04); 

– діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості (РН 19); 

– розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави (РН 20); 

– розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні (РН 21). 



3. Опис навчальної дисципліни 

 

3.1 Лекційні заняття 

№ Тема заняття та короткий зміст 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1. 

Країнознавство як наукова дисципліна. 

1.1. Сучасні підходи до тлумачення терміну «країнознавство». 

1.2. Передумови формування країнознавчої науки в туризмі. 

2 0,5 

2. 

Національна держава і міжнародний туризм у вимірах глобалізації. 

2.1. Національна держава в умовах глобалізації. 

2.2. Туризм як прояв та чинник глобалізації сучасного світу. 

2.3. Парадигма туризму XXI століття. 

2 0,5 

3. 

Районування, як основний метод країнознавчого дослідження в туризмі. 

3.1. Регіон як основний об’єкт дослідження в туристичному 

країнознавстві. 

3.2. Регіони світу. 

2 0,5 

4. 

Сучасна система та типізація країн світу. 

4.1. Поняття країни і держави. 

4.2. Форми правління та види адміністративно-територіального устрою 

країн світу. 

2 0,5 

5. 

Природно-географічна характеристика. 

5.1. Географічна характеристика країни с точки зору туризму. Опис 

території країни, її властивостей і складу. 

5.2. Туристична характеристика клімату в країні.  

5.3. Вивчення вод Світового океану та внутрішніх вод, як елементів 

туристичної характеристики країни. 

5.4. Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни 

(флора і фауна). Визначення природних рослинних зон у країні. 

4 0,5 

6. 

Політична, економічна та історична характеристика. 

6.1. Вплив політичних умов в країні на розвиток туризму. 

6.2. Економічні умови в країні та їх вплив на розвиток туризму. 

6.3. Роль історичної інформації в підвищенні туристичній привабливості 

країни. 

2 0,5 

7. 

Соціальна характеристика та культура в країні. 

7.1. Населення країни як фактор (умова) та суб’єкт розвитку туризму в 

країні. 

7.2. Туристична характеристика народів країни. 

7.3. Релігійна приналежність людини як важлива складова туристичного 

вивчення народів країни. 

2 0,5 

8. 

Туристична характеристика культури народу, як об’єкту атракції. 

8.1. Складові культури. Характеристика мови та писемності в країні. 

Входження мови народу в мовну групу та мовну сім’ю.  

8.2. Необхідність врахування культурних традиції народу в туристичній 

характеристиці країни. 

8.3. Кулінарія як компонент культури. 

2 0,5 

9. 

Туристичний імідж країни. 

9.1. Поняття «образ», «імідж», «бренд» території: ієрархія, сутність, 

властивості та специфіка застосування.  

9.2. Основи створення туристичного іміджу країни. 

4 0,5 

10. 

Міжнародний туризм. Туристична характеристика України. 

10.1. Структура та динаміка туристських потоків, грошових надходжень 

та витрат. 

10.2. Стан розвитку туристичної галузі в Україні та її місце на 

міжнародному ринку туристичних послуг. 

2 0,5 



11. 

Спеціальна туристична інформація про країну та необхідність її 

отримання туристом. 

11.1. Збір інформації щодо природних небезпечностей, безпеки життя, 

здоров’я та власності. 

11.2. Митні правила, обмеження та туристичні формальності країни. 

2 0,5 

12. 

Європейський туристичний макрорегіон. 

12.1. Структура та загальна характеристика європейського туристичного 

регіону. 

12.2. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені 

види туризму. 

2 0,5 

13. 

Азійсько-тихоокеанський туристичні макрорегіони. 

13.1. Структура та загальна характеристика Азійсько-Тихоокеанського 

туристичного регіону. 

13.2. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені 

види туризму. 

2 1 

14. 

Американський туристичний макрорегіон. 

14.1. Структура та загальна характеристика Американського 

туристичного регіону.  

14.2. Провідні туристичні країни регіону, їх туристичні центри, розвинені 

види туризму. 

2 1 

Усього годин 32 8 

 

 

3.2. Практичні (семінарські, лабораторні) заняття 

№ 
Тема заняття 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 
Національна держава в умовах глобалізації. Туризм як прояв та 

чинник глобалізації сучасного світу. 
2 0,5 

2 
Поняття «район» та «регіон». Основні критерії регіоналізації 

світу. Поняття «держава» та «країна». Незалежна держава, 

колонія, протекторат, підопічна територія. 
2 0,5 

3 
Загальна природно-географічна, кліматична характеристика країн 

світу. Вплив політичних та економічних умов в країні на 

розвиток туризму. 

2 0,5 

4 
Населення та релігійна приналежність людини як фактор (умова) 

розвитку туризму в країні. 
2 0,5 

5 
Створення туристичного іміджу країни. Стан розвитку 

туристичної галузі в Україні та її місце на міжнародному ринку 

туристичних послуг 
2 0,5 

6 
Природні небезпеки, небезпеки для життя, здоров’я та власності 

туриста у різних країнах світу. 
2 0,5 

7 Провідні туристичні країни Європейського туристичного регіону. 2 0,5 

8 
Провідні туристичні країни Азійсько-Тихоокеанського, 

Американського туристичного регіону. 
2 0,5 

Усього годин 16 4 

 

 



3.3. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Найменування робіт 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Теорія і методологія туристичного країнознавства 5 8 

2 Програма країнознавчого дослідження 5 8 

3 Зміст туристичної інфраструктури країни 5 8 

4 Глобальні просторові структури та країнознавство 5 8 

5 

Природні умови та природні ресурси країни, що мають інтерес для 

туризму. Сезонні коливання кліматичних умов в країні, як фактори 

розвитку туризму. 

5 8 

6 
Плюралістичні та клерикальні держави та типи політичного 

режиму в країні. 
5 8 

7 
Традиційні та нетрадиційні релігії і вірування в країні. Наявність і 

роль в країні релігійного права. 
5 8 

8 
Невербальні форми спілкування народу. Символіка кольору. 

Характеристика мистецтва в країні. 
5 8 

9 Соціально-психологічний механізм впливу феномену іміджу. 5 8 

10 Стан розвитку туристичної галузі в Україні 5 8 

11 
Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси 

Середземноморських країн: Туніс, Єгипет, Марокко. 
5 8 

12 
Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси 

Альпійських країн Європи: Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн 
5 8 

13 
Туристичне районування та зонування території країн Південної, 

Південно-Східної, Східної Азії, Австралії та Океанії. 
6 6 

14 
Фізико-географічні характеристики та туристські ресурси країн 

Південної Америки: Гайана, Уругвай, Фолклендські острови. 
6 6 

 Усього годин 72 108 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік 
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Практична 

робота 

20 20 15 20 25 100 

 

 

 

 

 



5. Навчально-методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни 

«Туристичне країнознавство» для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа»/ Укладачі Федишин І.Б. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2018. – 23 с. 

 

6. Рекомендована література 

Базова: 

1. Алієна-Барановська В.М. Міжнародний туризм: навчальний посібник-довідник / 

В. М. Алієна-Барановська, І. І. Дахно. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 344 с. 

2. Антонюк Н.В. Теоретичні основи країнознавства: підручник / Н.В. Антонюк, 

М.П.Мальська, Ю.С.Занько, Н.М.Ганич. – К.: Знання, 2011. – 326 с. 

3. Атлас «Знайомтесь. Україна» / Н.О.Крижова, Л.М. Веклич. – К.: ДНВП 

«Картографія», 2009. – 144 с.   

4. Блій Ге Де. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова та 

розділ «Україна» О.Шаблія / Блій Ге Де, Муллер Пітер. – К.: Либідь, 2004. – 740 с.  

5. Дорошко М.С. Країнознавство. Країни СНД та Балтії: Навч. посібник / 

М.С.Дорошко. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 308 с. 

6. Законодавство України про туризм і готельну справу: збірник офіційних текстів 

законів станом на 2 вересня 2012 року / Україна. Закони. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 242 с. 

7. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посіб. – 2-е вид. 

8. Компактний атлас світу. – К.: ДНВП «Картографія», 2011. – 192 с.   

9. Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих 

досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії)/М.Д. Будз, В.О. 

Мартинюк, Р.М. Постоловський, С.С. Троян. – К.: Київ. славіст. ун-т, 2002. – 255 c. 

10. Країнознавство: Підготовка творчих робіт: Електронний посібник для 

самостійної роботи студентів / Автор-укладач Л.Ф Мелько. – К.: Університет 

економіки та права  «КРОК», 2007. – ел. диск (CD-ROM) 

11. Крижанівський В.П. Країнознавство: підручник / В.П. Крижанівський, 

М.С.Дорошко, В.І. Гловченко та ін..; [за ред. М.С.Дорошка]. – 2-ге вид., 

переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 439 с. 

 

Допоміжна: 

12. Малий атлас світу. – К.: ДНВП «Картографія», 2013–2015. – 192 с.   

13. Мальська М.П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія: навчальний 

посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К.: Центр учбової 

літератури, 2013. – 184 с. 

14. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 292 с. 

15. Самойленко А.А. География туризма. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 368 с. 

16. Турчин Я.Б. Країнознавство: довідник / Я.Б. Турчин, Л.О.Дорош, О.Н. Горбач. – 

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 296 с. 



17. Турчин Я.Б. Країнознавство: навч. посібник / Я.Б. Турчин, Л.О.Дорош, О.Н. 

Горбач. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 276 с. 

18. Уварова Г.Ш. Туристське країнознавство: навч.посібник / Г.Ш.Уварова. – К.: 

Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2009. – 152 с. 

19. Федорченко В. К., Мінін І. М. Туристський словник-довідник: Навч. Посібн. 

Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 423 c. 

20. Яценко Б.П. Країнознавство: основи теорії: Навчальний посібник / Б.П. Яценко, 

В.К. Бабарицька. – К.: Либідь, 2009. – 312 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

21. Електронний навчальний курс «Туристичне країнознавство». ID: 4519. 

22. World Tourism Organization  [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.world-tourism.org 

23. World Travel & Tourism Council [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.wttc.org/eng/Home/ 

24. Офіційний сайт Державного агенство України з туризму та курортів  

[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua 

25. Офіційний сайт ООН [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.un.org 

26. Офіційний сайт ЮНЕСКО. Список об’єктів всесвітньої спадщини [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31 

27. Представництво Організації Об’єднаних Націй в Україні [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://www.un.org.ua. 

28. Сайт «Все курорты» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.all-

kurort.ru 

29. Сайт «Отдых и лечение на курортах SPA» [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: http://www.spalist.ru 

30. Стратегія сталого розвитку туризму і курортів в Україні [Електронний ресурс] // 

Режим доступу: http://www.vincult.org.ua/p2_1.php. 

31. Туристичний портал [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://www.turistoff.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни 

 

№ Зміст внесених змін (доповнень) 
Дата і № протоколу 

засідання кафедри 
Примітки 
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