
Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра інформаційних технологій  
проєктування та прикладної математики 

 

 

242 

 
Туризм Сторінка 1 

 



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра інформаційних технологій  
проєктування та прикладної математики 

 

 

242 

 
Туризм Сторінка 1 

4 ПРН 2. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання 

проблем, необхідні для проведення досліджень 

та/або провадження інноваційної діяльності з 

метою розвитку нових знань та процедур у сфері 

туризму і рекреації. 

Обговорення під час 

занять, індивідуальна 

робота 

Лекції, 
практичні 

роботи 

СК7 
 

5 ПРН13. Аналізувати природно-ресурсні та 

соціально-економічні передумови розвитку 

та функціонування просторової організації 

туристичної сфери. 

Обговорення під час 

занять, індивідуальна 

робота 

Лекції, 
практичні 

роботи 

СК7 

 

16) Структура курсу:  

 

Лекції, год 
Практичне 

заняття, год 

Лабораторні 

заняття, год 

Курсовий 
проект/ курсова 

робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні 
робота 

здобувача, год 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

 20 20 - ЕКЗ 60 Екзамен 

 Сума годин:   

 Загальна кількість (кредитів ЕСТS) 120 (4,0) 

 Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: 40 (1,33) 

17) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/Лаб/ КР/СРС)  

Лекції: 

Модуль 1. 

Теоретичні засади туризмології та туристично-рекреаційного районування 

1.1. Туризмологія в структурі туризмознавства: понятійний апарат, принципи, методи, функції 

1.2.   Термінологічні визначення районування території. Загальнонаукові та прикладні принципи, критерії 

термінологічного апарату. 

1.3.  Термінологічні визначення планування території. Рівні планування території. 
1.4. Екологічне та містобудівне районування України. Туристично-рекреаційні регіони (загальний 

огляд). 

  

Модуль 2. 

Основні туризмологічні концепти 

2.1. «Мандрівка» як системоформуюче поняття туризмологічної науки. 

2.2.   Поняття «туристичний продукт». 

2.3.  Інфраструктура туризму. 

 

Модуль 3. 

Формування територіальних систем туризму та рекреації 

3.1. Територіальна система туризму, складові елементи. 
3.2.   Територіальна система рекреації, складові елементи. 

3.3.  Основні засади організації територіальних туристично-рекреаційних систем. 

 

Модуль 4. 

Планувальна структура територіальних туристично-рекреаційних систем 

4.1. Методичні засади формування планувальної структури туристично-рекреаційних систем. 

4.2.   Модель планувальної структури туристично-рекреаційної системи. 

4.3.  Особливості організації туристично-рекреаційного середовища. 

 

Модуль 5. 

Туристичні регіони України 
5.1. Туристичні регіони: Карпатський, Подільський, Поліський. 

5.2.   Придніпровський туристичний регіон. 

5.3.  Слобожанський туристичний регіон. 

5.4. Азово-Чорноморський туристичний регіон. 
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Практичні заняття:  

№ з/п Назва теми 

1 Вияснення сутності туризму як суспільного явища – смисловий, соціально-антропологічний 

аспект 

2 Визначення критеріїв та характерних рис туризму 

3 Систематизація наукових підходів до визначення «феномен туризму» 

4 Формування принципів, методів, функції туризму, соціальне значення туризму 

5 Проблематика туризмології: негативно-позитивні риси 

6 Вивчення взаємозв’язків «теорія-практика» 

 

Лабораторні заняття: не передбачено НП 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота: 

1. РГР, Контрольна робота. 

Самостійна робота студента (СРС): 

№ з/п Назва теми 
1 Обробка лекційного матеріалу. 

2 Підготовка до практичних занять. 

3 Підготовка реферату, ессе з проблематики навчальної дисципліни. 

4 Робота з літературними джерелами та інформаційний пошук. 
 

18) Основна література: 

1. Пазенок В. С. Туризмология. Теоретический образ / В. С. Пазенок. — К., 2012. 

2.  Бейдик О. О. Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України : дис. докт. 
геогр. наук : 11.00.02 / Бейдик Олександр Олексійович - Київ, 2004. - 381 с. 

3. Білоконь Ю.М. Регіональне планування (сутність та значення) навчальний посібник, Укрархбудінформ, 

2001. 

19) Додаткова література: 

1. Зеленый туризм в Украине [Электронный ресурс]. Режим доступу: http://bt-lady.com.ua 

2. «Про курорти» // Відомості Верховної Ради України – 2000. - №50 – [електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon1/rada.gov.ua 

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

Поточне оцінювання Сума 

Змістовні модулі 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 СМР Семестр. контроль 

20 15 15 10 20 20 100 

21) Умови допуску до підсумкового контролю: 

- відвідування лекцій;   

- виконання практичних робіт; 

- дотримання термінів виконання контрольної роботи;  

- дотримання умов академічної доброчесності. 

22) Політика щодо академічної доброчесності: розуміння здобувачами вищої освіти етичного кодексу 
університету та норм академічної доброчесності (вимог щодо оригінальності текстів та допустимого відсотку 

співпадінь) 

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

http://org2.knuba.edu.ua/ 

 

http://bt-lady.com.ua/



