
ТУРИСТИЧНЕ КРАЇНОЗНАВСТВО 

1. Код: ЦЗП 1.17 
2.Назва:Туристичне країнознавство.  

3. Тип:обов’язковий 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6,5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Корбутяк Михайло 

Васильович, доцент, канд. геогр. наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. 
9. Результати навчання.  
Мета дисципліни. 
Ознайомлення студентів з методикою і особливостями комплексного дослідження 

туристичної індустрії країн та регіонів світу, даними про основні види туристично-рекреаційних 

ресурсів, головними туристичними центрами і регіонами світу. 

Завдання дисципліни. 
− розкрити об'єкт, предмет та головні завдання туристичного країнознавства; 

− сформувати уявлення про специфіку розвитку туризму в різних туристичних регіонах і 

країнах світу; 

− показати причинно-наслідкові зв'язки в особливостях формування основних туристичних 

центрів; 

− висвітлити тенденції розвитку туризму в основних регіонах світу. 

В результаті вивчення дисципліни "Туристичне країнознавство" студент повинен 
знати: 

− основи туристичного дослідження країн світу; 

− особливості сучасного розвитку та перспективи розвитку туризму в різних країнах та 

регіонах світу; 

− рекреаційно-туристичні ресурси (природно-географічні, природно-антропогенні, 

суспільно-історичні) різних країн та регіонів світу; 

− туристично-рекреаційне районування світу. 

вміти: 

− застосовувати у процесі туристичного дослідження країн та регіонів світу основи теорії 

туристичного країнознавства; 

− застосовувати набуті знання для розробки туристичних маршрутів та по компонентних і 

комплексних туристичних характеристик країн й регіонів світу; 

− користуватись схемами туристично-рекреаційного районування світу; 

− застосовувати набуті знання для аналізу рекреаційно-туристичного потенціалу країн та 

регіонів світу. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи (2модулі, екзамен). 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: – 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):Вступ 

до фаху, Природні ресурси України, Економічна та соціальна географія України, Географія та 

економіка міжнародного туризму. 

12. Зміст курсу: Географія туризму (туристичне країнознавство) як наука і навчальна 

дисципліна. Основні поняття та  визначення туризму як сфери діяльності. Історія розвитку туризму. 

Чинники, що впливають на розвиток туризму. Передумови розвитку міжнародного туризму. Сім 

чудес світу. Організаційні форми та види туризму. Туристична індустрія як сукупність різних 

суб’єктів туристичної діяльності. Класифікація туристичних закладів. Туризм як галузь економіки. 

Основні напрями розвитку міжнародного туризму. Загальна характеристика туристичних регіонів 

світу. Туристично-рекреаційні райони та центри Західної Європи. Туристично-рекреаційні райони та 

центри Східної (Центральної) та Південно-Східної Європи. Туристично-рекреаційні райони та центри 

країн СНД. Туристично-рекреаційні райони та центри Південно-Західної Азії. Туристично-

рекреаційні райони та центри Південної та Південно-Східної Азії. Туристично-рекреаційні райони та 

центри Східної Азії. Туристично-рекреаційні райони та центри Африки. Туристично-рекреаційні 

райони та центри Північної Америки (Англо-Америки). Туристично-рекреаційні райони та центри 

Латинської Америки. Туристично-рекреаційні райони та центри Австралії та Океанії. Туристичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



районування України та характеристика основних туристично-рекреаційних регіонів. Сім чудес 

України як туристичні центри. Сім природних чудес України як туристичні центри. Перспективи 

розвитку туризму в Україні. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Александрова, А.Ю. Международный туризм. учебник / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект 

Пресс, 2002. – 470 с. 

2. Дмитрук, О.Ю. Туристичне країнознавство : навч. посіб. / О. Ю. Дмитрук. – Київ: 

Київський університет, 2002. – 232 с. 

3. Дмитревский, Ю.Д. Туристские райони мира : учебн.пособ. / Ю.Д. Дмитревский. – М., 

2000. – 375 с. 

4. Масляк, П.О. Рекреаційна географія: навч.посіб. / П. О. Масляк.  – К.: Знання, 2008. – 343 

с. 

5. Глушко, А.Н.Географиятуризма: учебноепособие / А. Н. Глушко, А. М. Сазікин. – 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2002. – 265 с. 

6. Сапожникова, Е.Н. Страноведение. Теория и методика туристскогоизучениястран: 

учеб. пособие / Е. Н. Сапожникова. – М.: Академия, 2004. – 240 с. 

7. Романов, А.А. Географиятуризма: учебноепособие / А. А. Романов, Р. Г. Саакянц. - 3-

еиздание. - 2004. 

8. Романов, А.А. Зарубежноетуристскоестрановедение: учебноепособие / А. А. Романов. – 

Москва: "Советский спорт", 2001. – 288 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
34 год. лекцій, 32 год. практичних робіт, 129 год. самостійної роботи. Разом – 195 год. 

Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та проблемним методами 

навчання. Лекції з використанням інформаційних технологій, практичні заняття, презентації.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен – центр незалежного тестування (комп’ютерне 

тестування). 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальна робота, модульні 

контролі (комп’ютерне тестування)– 2. 

16. Мова викладання:українська. 

 

 

 

Завідувач кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи,  

доцент, к.геогр.н.        Коротун С.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE   
  

1. Code:  CZP 1.17  

2. Title: Tourist country studies.  
3. Type: compulsory. 

4. Higher education level: the 1st (bachelor'sdegree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 1. 

6. Semester when the discipline is studied: 2. 

7. Number of established ECTS credits: 6,5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Korbutiak Mykhailo 

Vasyliovych, Candidate of Geographic Sciences, associate professor, associate professor of the 

department of tourism, hotel and restaurant affairs. 

9. Results of studies:  
The purpose of the discipline: 
Students' acquaintance with the methodology and features of the tourism industry comprehensive 

study of the countries and regions of the world, data on the main types of tourist and recreational resources, 

major tourist centres and regions of the world. 

The task of the discipline: 
− to reveal the object, subject and the main tasks of the tourist country studies; 

− to form an idea about the specificity of tourism development in different tourist regions and 

countries of the world; 

− to show relationships of cause and effect in the peculiarities of forming the main tourist centres; 

− to highlight tendencies of tourism development in the main regions of the world. 

After having studied the discipline "Tourist country studies" the student must 
know: 
− the fundamentals of tourist country studies in the world; 

− peculiarities of the current development and prospects of tourism development in different 

countries and regions of the world; 

− recreational and tourist resources (natural and geographical, natural and man-made, social and 

historical) of different countries and regions of the world; 

− tourist and recreational zoning of the world. 

be able: 
− to apply the principles of the theory of tourist country studies in the process of tourism 

exploration of the countries and regions of the world; 

− to apply the acquired knowledge for the development of tourist routes and component and 

integrated tourist characteristics of the countries and regions of the world; 

− to use the schemes of tourist and recreational zoning of the world; 

− to use the acquired knowledge for analyzing the recreational and tourist potential of the countries 

and regions of the world. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control measures     

(2 modular controls, exam). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: − . 
   − Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Introduction 

to the specialty", "Natural resources of Ukraine", "Economic and social geography of Ukraine", "Geography 

and economy of international tourism". 

12. Course contents: Geography of tourism (tourist country studies) as a science and educational 

discipline. Basic concept and definition of tourism as a sphere of activity. History of tourism development. 

Factors influencing tourism development. Prerequisites for the development of international tourism. Seven 

wonders of the world. Organizational forms and types of tourism. Tourism industry as a set of different 

subjects of tourist activity. Classification of tourist establishments. Tourism as a branch of economy. Main 

directions of the international tourism development. General characteristics of the tourist regions of the 

world. Tourist and recreational areas and centres of Western Europe. Tourist and recreational areas and 

centres of the Eastern (Central) and South-Eastern Europe. Tourist and recreational areas and centres of the 

CIS countries. Tourist and recreational areas and centres of South-Western Asia. Tourist and recreational 

areas and centres of Southern and South-Eastern Asia. Tourist and recreational areas and centres of Eastern 

Asia. Tourist and recreational areas and centres of Africa. Tourist and recreational areas and centers of North 

America (Anglo-American). Tourist and recreational areas and centres of Latin America. Tourist and 

recreational areas and centres in Australia and Oceania. Tourist zoning of Ukraine and description of the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



main tourist and recreational regions. Seven wonders of Ukraine as tourist centres. Seven natural wonders of 

Ukraine as tourist centres. Prospects for the development of tourism in Ukraine. 

13. Recommended educational editions: 
1.   Aleksandrova  A.Yu. International tourism. textbook / A.Yu. Aleksandrova. − M.: Aspect Press, 

2002. − 470 p.  

2.  Dmytruk  O.Yu. Tourist country studies: teaching manual / O.Yu. Dmytruk.− K.: Kyiv 

University, 2002. − 232 p. 

3. Dmytrevskyi Yu.D. Tourist regions of the world: teaching manual / Yu.D. Dmytrevskyi. − M., 

2000. − 375 p.  

4. Masliak  P.O. Recreational geography: teaching manual  /  P.O. Masliak. − K.: Knowledge, 2008. 

− 343 p.  

5. Glushko A.N. Geography of tourism: teaching manual / A.N. Glushko, A.M. Sazikyn.                  

− Vladyvostok: TYDOT SVHU, 2002. − 265 p. 

6. Sapozhnikova Ye.N. Country studies: theory and methodology of tourist exploration of counries:  

teaching manual / Ye. N. Sapozhnikova. − M.:  Academy, 2004. − 240 p.  

7. Romanov A.A. Geography of tourism: teaching  manual / A.A. Romanov, R.G. Saakiants. The 3rd 

edition. − 2004.  

8. Romanov A.A.  Foreign tourist country studies: teaching manual / A.A. Romanov. − M.: "Soviet 

sports", 2001. − 288 p.  
 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 34 hours,. practical work – 32 hours, independent work – 129 hours. Total –195 hours. 

The study of the discipline is achieved by the informative, illustrative and problem-based  methods 

of teaching. Lectures are conducted with using information technologies, practical classes, presentations.  

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam − independent assessing centre (computer testing).                     
Current control (60 points): testing, questioning, individual work, 2 modular controls (computer 

testing). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department of tourism, 
hotel and restaurant affairs,      
Candidate of Geographic Sciences, associate professor                    S. I. Korotun  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


