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Програма вивчення навчальної дисципліни “Туризмологія” складена для 

підготовки здобувачів вищої освіти РВО Магістр спеціальності 242 Туризм. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади 

туризму, особливості погляду на туризм, теоретико-методологічне осмислення 

туризму, формування сучасної «туристської свідомості».   

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Туризмологія» є 

узагальнення теоретико-методологічних знань з туризмознавчих дисциплін, 

створення цілісної уяви про туризм як соціальний інститут та форму 

природно-суспільного буття і життєдіяльності людини. 

1.2. Основні завдання: визначити сутність теорії туризму як 

інноваційної наукової соціоекономічної та гуманітарної дисципліни; 

узагальнити понятійно-термінологічний апарат сфери туризму; 

систематизувати наукові підходи до розуміння феномену туризму, з’ясувати 

генезу та еволюцію туризмологічного знання, визначити зміст основних 

туризмологічних концепцій; осмислити структуру туризмологічного знання, 

його систему, органічну узгодженість всіх частин; з’ясувати функції 

туризмологічного знання, його суспільне призначення; виявити діалектику 

зв’язків між теорією та практикою туристської діяльності. 

 

1.3. Вимоги до знань  та умінь.  

В результаті вивчення дисципліни “Туризмологія” здобувачі повинні: 

Знати: 

• теорію туризму, словниково-категоріальний апарат дисципліни;  

• історію виникнення туризмологічного знання, основні туризмологічні 

концепції;  

• структуру та функції туризмологічного знання, його суспільне 

«призначення»;  

• основні світові туристичні регіони. 

Вміти: 

• користуватися базовою термінологією туризмології,  

• адаптувати теоретичний та практичний матеріал до сучасних умов 

туристичного ринку,  

• застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення конкретних 

практичних завдань,  

• користуватися у своїй майбутній професії понятійним апаратом 

туризмологічних термінів. 

 

1.4. Компетенції набуті за результатами вивчення дисципліни 

За результатами вивчення дисципліни здобувачами спеціальності 

242 Туризм будуть набуті загальні та фахові компетенції, а також програмні 

результати навчання відповідно до освітньої програми підготовки, зокрема: 

 



Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні задачі дослідницького та/або інноваційного 

характеру у сфері туризму і рекреації. 

 

Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність до організації, планування, прогнозування результатів 

діяльності. 

ЗК2. Здатність вести професійну діяльність у міжнародному та вітчизняному 

середовищі. 

ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 

Спеціальні компетентності 

СК1. Здатність застосовувати у професійній діяльності категорійно- 

термінологічний апарат, концепції, методи та інструментарій системи наук, 

що формують науковий базис туризму та рекреації; 

СК2.   Здатність планувати   і   виконувати   наукові   та/або   прикладні 

дослідження у сфері туризму та рекреації. 
СК5. Здатність оперувати інструментами збору, обробки інформації, 
аналізувати та управляти туристичною інформацією 
СК6. Здатність до аналізу, прогнозування, планування бізнес-процесів та 

геопросторового планування у сфері туризму та рекреації 

СК7. Здатність розробляти та впроваджувати інновації в діяльності 

суб’єктів туристичного ринку. 

 

Програмні результати навчання 

РН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові 

здобутки, критичне осмислення проблем у сфері туризму та рекреації і на межі 

галузей знань. 

РН2. 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. 

РН4. Проводити аналіз геопросторової організації туристичного процесу, 

проєктувати його стратегічний розвиток на засадах сталості. 

РН10. Приймати ефективні рішення у сфері туризму та рекреації щодо 

розв’язання широкого кола проблем, зокрема безпеки і якості туристичного 

обслуговування 

РН11. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово 

для обговорення професійних проблем, презентації результатів досліджень та 

проєктів у сфері туризму і рекреації 

 

2.  Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (анотація) 

Тема 1. Туризмологія як інноваційна соціоекономічна та гуманітарна 

навчальна дисципліни 



Основні теорії розвитку туризму. Актуалізація потреби створення теорії 

туризму: масштабність туристської діяльності, необхідність наукового підходу 

до вирішення нагальних завдань туристської галузі, забезпечення високої 

економічної і соціальної ефективності туризму. Теоретико-методологічні 

засади туризмології. Співвідношення теорії і практики туризму, виявлення 

зв’язків туризму з економікою, географією, культурою, соціологією, 

психологією тощо. 

Об’єкт, предмет і завдання туризмології. 

 

Тема 2. Ґенеза туризмологічного знання 

Осмислення феномену подорожей в процесі становлення 

туризмологічного знання. Перші узагальнення інформації про подорожі в 

античній філософії (Фалас, Солон, Піфагор, Платон, Анахарсіс, Прокл). 

Сутність і характер подорожей в епоху Середньовіччя, їх інтерпретація у 

теологічних вченнях Св. Августина і Фоми Аквінського. Виникнення туризму 

в Новий Час як організованої, специфічної форми подорожей. Ф. Бекон «Про 

подорожі». 

Становлення науки про туризм. Перший період – до індустріальний – 

накопичення знань про туризм та їх раціональне узагальнення. Другий період 

– індустріальний - виникнення наукових знань про туризм; перший етап 

(друга половина ХІХ ст..) – створення туризмологічних моделей розвитку 

туризму, розробка туристської термінології; другий етап (з початку ХХ ст.) – 

виникнення національних туризмознавчих шкіл у Європі та Північній 

Америці. Початок створення теорії туризму. Заснування міжнародних, 

наукових і громадських організацій. Міжнародна академія туризму; 

Міжнародний центр по вивченню проблем туризму, Всесвітня туристська 

організація та інші. Українська туризмологічна школа. 

 

Тема 3. Теорико-методологічні складові туризмології 

Понятійний апарат туризмології, її тезаурус. Сутність системоформуючих 

категорій туризмології: «подорож», «турист», «дестинація», «рекреаційні 

ресурси», «туристський продукт», «тур» та ін. Принципи , методи та функції 

туризмології. Туризмологічна проблемологія. Туризм як чинник сталого 

розвитку суспільства. Складова туризмологічного знання. 

 

Тема 4. Філософія туризму як методологічна та концептуальна 

основа туризмології 

Феноменологічна, герменевтична, антропологічна, аксеологічна 

особливості філософського розуміння та інтерпретації феномену туризму. 

Туристських простір. Туризм як життєвий світ людини. Антропологічне 

значення подорожей. Комунікативна культура. Туристські екзистенціали: 

«зустріч», «вибір», «свобода», «відповідальність». Антиномії туристської 

діяльності. Гуманізація туризму як чинник гармонії відносин людини з 

довкіллям. Аксіологічний аспект цінності туристської діяльності. 

 



Тема 5. Історія та антропологія туризму. 

Походження терміну «туризм». Природа туризму та його витоки. Історія 

древніх подорожей і традицій гостинності, історичні передумови виникнення і 

розвитку туризму. Епоха Великих географічних відкриттів, її роль в розвитку 

мандрівництва. Розвиток світового туризму в ХІХ – ХХ ст. Світовий туризм 

на сучасному етапі. Історія розвитку туризму в Україні  

Антропологія мандрів та подорожей. Філософське тлумачення 

антропології туризму. Туристські товари та товари народних промислів як 

наслідки антропогенезу. 

 

Тема 6. Географія туризму. 

Територіальна організація туризму, принципи розміщення туристських 

ресурсів, туристського районування. Географія туристичних потоків, доходів 

та витрат. Туристичне ресурсознавство. Туристське споживання природних 

ресурсів. Географія спеціальних видів туризму. Туристичне регіонознавство та 

країнознавство Принципи сталого (гармонійного) розвитку туризму. 

Архітектурно-містобудівна організація відпочинку і туризму. 

Сучасні теорії та концепції географії туризму. Теорія периферії в 

розвитку туризму. Теорія циклів еволюції туристичного продукту. Теорія двох 

туристичних секторів. Концепція системності та модель рекреаційної системи. 

Концепція розвитку туризму як зустрічі культур. Концепція туристичної 

урбанізації. 

 

Тема 7. Соціологія туризму. 

Соціологічні аспекти дослідження туризму. Структура соціології 

туризму. Туризм як соціокультурний інститут. Проблеми мотивації 

туристської діяльності.  

 

Тема 8. Культурологія туризму та етика туризму. 

Засоби, методи та механізми закріплення культурозначущої інформації в 

практиці туристської діяльності. Формування комунікативної культури, 

культури спілкування, взаємоповаги, толерантності особистості засобами 

туризму. Етичні виміри туризму. 

 

Тема 9. Психологія та педагогіка туризму. 

Місце психології і педагогіки туризму в туризмологічному знанні. 

Психологія в процесі туристської діяльності. Психологічні проблеми 

управління сферою туризму. Проблеми формування особистості засобами 

виховання, навчання і розвитку у контексті гуманітарно-соціальних функцій 

туризму. 

 

Тема 10. Праксеологія туризму. 

Праксеологія туризму як наукове осмислення туристських практик. 

Праксеологічні принципи туризму. 



Економіка туризму. Інститут гостинності як чинник праксеологічного 

знання. Менеджмент та маркетинг туризму. Правові аспекти туризмознавства. 

Фізіологія туристів, обстеження туристів, адекватність їх організму 

труднощам туристських заходів. Стан довкілля як чинник активації туристів. 

 

 

Дисципліна вивчається загальним обсягом 5 кредити із загальною 

кількістю 150 годин, з яких 42 години відводиться на аудиторні заняття (14 

год. лекцій і 28 год. практичних занять), 108 год. на самостійну роботу, в тому 

числі 30 год. передбачено на написання курсової роботи. Передбачається 3 

тижневих аудиторних години для денної форми навчання. Курс завершується 

здачею іспиту.  
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