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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ 

 

a) Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м. Тернопіль, Україна 

 

b) Контактні телефони 

 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 239 

Приймальня декана 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

 

c) Інформація про склад деканату 

 

Декан факультету: Заблоцький Богдан Володимирович 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 239 

e-mail: geo-tnpu@ukr.net 

Заступник декана: Дем’янчук Петро Михайлович 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

Диспетчер: Гаврилець Галина Миколаївна 

тел. 43-61-54 

тел. вн. 240 

Вчений секретар ради: Барна Ірина Миколаївна 

тел. 43-61-54 

тел.вн.281 

Методист: Ткачук Люба Іванівна 

тел. 43-61-06  

Інженер: Вонятівський Андрій Олександрович 

Вонятівський Анатолій Олександрович 

тел. 43-61-54 

 

d) Кафедри: 

КАФЕДРА географії України і туризму  

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 243). 

 

Склад кафедри: 

1. Альтгайм Любов Богданівна 

2. Дударчук Катерина Дмитрівна 

3. Заставецька Ольга Володимирівна 

4. Кузишин Андрій Васильович  

5. Мариняк Ярослав Омелянович 

6. Поплавська Інна Володимирівна 

7. Пушкар Богдан Тарасович 

8. Рудакевич Іван Романович 

9. Флінта Наталія Іванівна 

10. Царик Петро Любомирович 

Лаборанти: 

11. Головко Галина Богданівна 

12. Фіткайло Ольга Андріївна 



КАФЕДРА географії та методики її навчання 

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 241, 242). 

 

Склад кафедри: 

1. Бронецький Роман Валерійович 

2. Варакута Ольга Михайлівна  

3. Волік Олена Володимирівна 

4. Гавришок Богдан Борисович 

5. Гулик Сергій Володимирович 

6. Дем‘янчук Петро Михайлович 

7. Дітчук Ігор Львович  

8. Заблоцький Богдан Володимирович 

9. Заставецька Леся Богданівна 

10. Заставецький Тарас Богданович 

11. Питуляк Микола Васильович 

12. Питуляк Мирослава Романівна 

13. Потокій Михайло Васильович 

14. Пушкар Олег Іванович 

15. Садовник Олег Павлович 

16. Свинко Йосип Михайлович  

17. Сивий Мирослав Якович 

18. Смакула Марія Іванівна 

19. Таранова Наталія Богданівна 

Лаборанти: 

20. Чорній Ірина Василівна 

21. Хурсін Ольга Антонівна  

22. Стула Любов Дмитрівна 

23. Пипа Ірина Вікторівна 

 

КАФЕДРА геоекології та методики викладання екологічних дисциплін  

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2 м.Тернопіль, Україна, тел.вн. 281). 

 

Склад кафедри: 

1. Барна Ірина Миколаївна 

2. Гінзула Мар'яна Ярославівна 

3. Грицак Людмила Русланівна 

4. Каплун Іван Григорович 

5. Лісова Наталія Олегівна  

6. Новицька Світлана Романівна 

7. Стецько Надія Петрівна 

8. Царик Любомир Петрович 

9. Чеболда Ігор Юрійович 

10. Янковська Любов Володимирівна 

Лаборанти: 

11. Коваль Віра Степанівна 

12. Тетюк Тетяна Степанівна 

 

e) Координатор факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.) 

Царик Любомир Петрович 

(Адреса: 46027, вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, Україна,  

e-mail: tsarykl@rambler.ru  тел.вн. 281). 

 

 

 

mailto:tsarykl@rambler.ru


2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА СЕРТИФІКАТІВ 

ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 

 



 



 



3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування 

Спеціальність: 7.14010301 Туризмознавство 

Ліцензійний обсяг – 50 осіб 

Термін навчання – 1 рік 

 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

 

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями забезпечена 

приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, проживання та культурно-

соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на одного студента не менша 10 м
2
. 

Географічний факультет ТНПУ, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний 

процес підготовки фахівців за даними напрямами та спеціальностями, забезпечений в повному 

обсязі як аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. 

Так, для проведення навчального процесу на факультеті обладнані навчальні аудиторії 

відповідно до кожного напряму та спеціальності, діють два комп’ютерні класи на 45 місць, 

функціонують лабораторії (грунтово-геохімічна, сучасних освітніх технологій, оцінки 

природно-ресурсного потенціалу, міжкафедральна навчальна лабораторія, сучасних. 

Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними комп’ютерами, об’єднані в 

локальну мережу та підключені до мережі Internet. 

При факультеті діє геологічний музей. Колекційні фонди геологічного музею факультету, 

які нараховують нині понад 1500 експонатів, поповнюються щороку матеріалами, зібраними 

студентами під час проходження польових навчальних практик і наукових експедицій. 

Використовуються у навчальному процесі як факультету, так і загальноосвітніх шкіл міста 

Тернополя. 

Географічний факультет використовує географічний стаціонар. Він розміщений на лівому 

березі р. Дністер у регіональну ландшафтному парку «Дністровський каньйон» (с. Дзвенигород 

Борщівського району Тернопільської області). Географічний стаціонар використовується для 

проведення наукових досліджень і навчальних польових практик з географічних та екологічних 

дисциплін. 

 

5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує різні методи 

та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, 

лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі діалогу, тренінгів, ділової гри, 

конференцій тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а також реалізує різні 

форми поточного та підсумкового контролю (тестування, виконання практичних завдань, 

розв’язування географічних, фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, 

письмові та усні заліки та екзамени, контрольні, курсові роботи). 

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та 

виробничих практик: виховну, практику „Пробні уроки та заняття”, діагностичну, 

консультативну, ознайомлювальну, переддипломну, асистентську, а також готують протягом 

навчання курсові, дипломну (магістерську) роботи. Практика проводиться у виробничих та 

навчально-освітніх закладах міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під 

час практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до спеціальності, 

науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних курсових, дипломних та 

магістерських досліджень. 



6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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Туризм

1.  Графік навчального процесу

Курси
вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень серпень

I

II

III

IV

C

М

Позначення: Теоретичне навчання КанікулиПрактики Державні іспити Дипломні роботи Магістерська робота

 

7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ОСВІТНЬО- 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „СПЕЦІАЛІСТ” за напрямом 7.14010301 Туризмознавство 

9семестр 

Назва дисципліни Вид контролю Кредити 

І. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ  ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

7,5 

Філософія науки ☺ 2 

Педагогіка туризму ☺ 1,5 

Англійська мова професійного спрямування  3 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ІІ.1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 
12 

Інформаційний менеджмент ☺ 3 

Управління туристичним підприємством ☻ 3 

Управління персоналом ☺ 3 

Міжнародний туристичний бізнес ☻ 3 

ІІ.2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ІІ.2.1 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ 
9 

Ринок туристичних послуг ☻ 3 

Концепції інноваційного розвитку туризму в Україні ☺ 3 

Регіональна політика сталого розвитку ☺ 3 

ІІ.2.2 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 3 

Іміджелогія та PR в туризмі ☺ 3 

10 семестр 

І. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ  ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

4,5 

Психологія управління ☺ 1,5 

Цивільний захист ☺ 1 

Охорона праці в галузі ☺ 1 

Англійська мова професійного спрямування ☻ 1 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ІІ.1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 
3 

Міжнародні інформаційні системи в туризмі ☺ 3 

ІІ.2.2 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 3 

Медична географія з основами курортології ☺ 3 

ПРАКТИКИ  12 

Педагогічна практики ☺ 8 

Переддипломна практика ☺ 4 



8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Напрям підготовки 7.14010301 «Туризмознавство» 

Фахове спрямування СПЕЦІАЛІСТ 

 



9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

напрям підготовки (для ОКР “Спеціаліст”): 

 

7.14010301 „ТУРИЗМОЗНАВСТВО” СПЕЦІАЛІСТ 

І. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ  ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Предмет: Філософія науки 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: «Філософія науки» як навчальна дисципліна передбачає вивчення сутності, 

структури, історичних особливостей науки та філософсько-методологічних проблем наукового 

знання. Курс покликаний сприяти глибокому усвідомленню сутності наукового пізнання, 

аналізу науки як специфічної форми пізнання, духовного виробництва і соціального інституту; 

ознайомити із загальними закономірностями розвитку науки, її структурою, рівнями, 

методологією і методами наукового пізнання; формувати у магістрантів практичні вміння та 

навики науково-дослідної роботи. 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Педагогіка туризму 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр  

Анотація: Важливим напрямом педагогіки туризму є розробка змісту туристичної освіти. 

Сформувати у студентів знання про Педагогіку туризму як науки, що вивчає процеси 

виховання, навчання і розвитку особистості у контексті гуманітарно-соціальних функцій 

туризму. Вивчення даної навчальної дисципліни дає можливість студентам: ознайомитись із 

законодавчими актами України про освіту і вищу освіту, та концепцією її розвитку за 

Болонським процесом та структурою і змістом навчального процесу у навчальному закладі, із 

особливостями роботи викладачів, завідувача кафедри, деканату, адміністрації; оволодіти 

педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами, навчитися творчо застосовувати 

знання і способи діяльності, засвоєні під час вивчення дисциплін управлінського циклу; 

навчитися планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види навчальних і 

позааудиторних занять, використовувати найбільш ефективні методи навчання, виховання і 

розвитку студентів; набути початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-

експериментальних форм педагогічної діяльності; ознайомитися із кращим педагогічним 

досвідом викладачів ВНЗ України, апробувати найбільш ефективні прийоми і методи навчання, 

що застосовуються у системі викладання навчальних дисциплін. В основу педагогіки туризму 

покладено принципи науковості, правдивості, зв’язок теорії із життям. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Психологія управління 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр  

Анотація: Формування знань про психологічні закономірності управлінської діяльності, 

психологічних стосунків та поведінки людей в організації, традиційні соціально-психологічні 

явища (соціально-психологічний клімат, спілкування та ін.); психологічні основи праці. Також  

обізнаність майбутніх менеджерів про психосоціологічні підходи у сучасній управлінській 

парадигмі; оволодіння сучасними психологічними методами ефективного використання 

людських ресурсів; розуміння психологічних основ системного управління організаціями; 

набуття умінь психологічного аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організації і 

практичних навичок психологічного забезпечення професійної діяльності, прийняття адекватних 

управлінських рішень. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Цивільний захист 



Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр  

Анотація. формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні 

проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту 

(ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також 

досягнень науково-технічного прогресу. Засвоїти студентами новітні теорії, методів і 

технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику 

та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, 

населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх 

наслідків. Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти 

(магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні 

завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними 

компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.  

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Охорона праці в галузі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр  

Анотація: Мета курсу - сформувати у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) 

уміння та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного 

досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з 

обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у галузі освіти. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» студенти за 

відповідними напрямами підготовки, мають бути здатними вирішувати професійні завдання з 

урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями 

з охорони праці: у науково-дослідній діяльності (готовність застосовувати сучасні методи 

дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 

здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, 

виробничих ризиків, загроз на робочих місцях), у технологічній діяльності (обґрунтування і 

розробка безпечних технологій (в галузі діяльності); участь у проведенні розслідування 

нещасних випадків, аварій та професійних захворювань; розробка та проведення заходів щодо 

усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві), в 

організаційно-управлінській діяльності (впровадження організаційних і технічних заходів з 

метою поліпшення безпеки праці; здатність та готовність до врахування положень 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та 

управлінських функцій; здатність до організації діяльності виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; управління діями щодо запобігання 

виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві; 

впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у 

виробничому колективі), у проектній діяльності (розробка і впровадження безпечних 

технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих 

місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці), у 

педагогічній діяльності (розробка методичного забезпечення і проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці), у консультаційній діяльності (надання допомоги та 

консультації працівників з практичних питань безпеки праці; готовність контролювати 

виконання вимог охорони праці в організації). 

Форма контролю: залік 

 

Предмет: Англійська мова професійного спрямування 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік ; 9-10 семестри.  

Анотація. Навчальна дисципліна призначена для студентів п’ятогокурсу спеціальності 

«Туризм» й покликана вдосконалити практичні навички використання усної та писемної 



англійської мови професійного спрямування з метою формування професійної іншомовної 

комунікативної компетентності студентів шляхом ознайомлення майбутніх фахівців  із 

фаховими текстами, спілкування з носіями мови, ознайомлення з останніми науковими 

досягненнями у тій чи іншій галузі науки країни, мова якої вивчається, розширення загальної 

ерудиції, що вкрай важливо для майбутнього фахівця. 

Форми контролю: екзамен  

 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ІІ.1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

 

Предмет: Інформаційний менеджмент 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: Головним завданням курсу „Інформаційний менеджмент” є вивчення основних 

понять, термінів і складових інформаційного менеджменту, інформаційного забезпечення 

управління, особливостей управління інформаційними потоками, ресурсами і продуктами. 

Крім цього, отримані знання з курсу „Інформаційний менеджмент” використовуються при 

вивченні дисциплін: управління туристичним підприємством, управління персоналом, 

міжнародні інформаційні системи в туризмі, концепції інноваційного розвитку туризму, 

управління регіональним розвитком і т.д. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Управління туристичним підприємством 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр  

Анотація. Вивчення дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі 

управління туристичним підприємством, підготовка їх до самостійного виконання 

туроператорської та турагентської діяльності, ознайомлення з формами планування поточних і 

основних фінансових звітів на туристичних підприємствах, методикою складання бізнес - 

планів. Для того щоб розглянути основні функції управління туристичним підприємством, 

необхідно розглянути наукові та практичні підходи до планування в умовах ринкової 

економіки. У свою чергу, фахівець з туризму має знати, що в умовах скрутного матеріального 

становища ефективне управління є важливим чинником економії ресурсів та дає змогу добре 

використати інвестиційні надходження. Більшість налаштованих на успіх менеджерів 

присвячують себе концепції внутрішньо фірмового планування. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Управління персоналом 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр (спеціалісти) 

Анотація: засвоєння студентами теоретичних знань із Управління персоналом є 

необхідним для: формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу 

персоналу із сучасним економічним мисленням та розвинутим почуттям професійної гордості; 

задоволення потреб організації у кадрах відповідно до штатного розпису та професійно-

кваліфікованих характеристик посад; забезпечення соціальної ефективності колективу; 

узгодження інтересів та потреб працівників із вимогами організації; забезпечення спроможності 

трудових ресурсів реалізовувати цілі і завдання, що постійно змінюються, відповідно до вимог і 

запитів оточення функціонування організації. Головними завданнями Управління персоналу є 

надати студентам знання і вміння для розв’язання ними таких завдань у сфері туристичного 

бізнесу: наукове обґрунтування потреби організації у фахівцях; розробка оптимальної системи 

формування кадрового резерву; розробка ефективної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації персоналу; розробка нормативних актів, у яких закріплюється та 

реалізується кадрова політика; забезпечення організації у потрібній кількості та якості 

персоналу на поточний період та на перспективу; створення рівних можливостей ефективності 



праці та раціональної зайнятості працівників, стабільного і рівномірного навантаження 

протягом робочого періоду; задоволення розумних потреб трудових ресурсів; забезпечення 

відповідності трудового потенціалу працівника, його психологічних даних вимогам робочого 

місця; орієнтування на тенденції та плани розвитку організації, досягнення основних її цілей; 

удосконалення кадрової політики; використання і розвиток людських ресурсів; вибір і 

реалізація стилю управління трудовими ресурсами; організація горизонтальної координації та 

кооперації; покращення організації робочих місць і умов праці; визначення особистих 

досягнень у праці, стимулювання. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Міжнародний туристичний бізнес 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: Курс „Міжнародний туристичний бізнес” є узагальнюючою та підсумковою 

дисципліною циклу міжнародного туризму та туристичного-країнознавчого спрямування, 

покликаний формувати цілісне уявлення про формування міжнародного туризму та роль 

туристичного бізнесу в ньому. Міжнародний туристичний бізнес виступає принципово 

важливою складовою частиною зовнішньоекономічної діяльності кожної з держав світового 

співтовариства та виступає однією з найкрупніших та високодохідних галузей світового 

господарства. 

Формування вмінь: пояснювати предметну сферу дослідження міжнародного 

туристичного бізнесу, а також її складових дисциплін; аналізувати процеси, пов’язані з 

міжнародним туристичним бізнесом з використанням конкретно-наукових методів: індексного, 

аналітичного, просторового аналізу; прогнозувати зміни в міжнародному туристичному бізнесі; 

аналізувати роль ВТО та інших міжнародних туристичних організацій в розвитку міжнародного 

туристичного бізнесу в регіональному плані; прогнозувати ключові напрямки інтенсифікації 

міжнародного туристичного бізнесу в світі та ключових туристичних регіонах світу; 

моделювати формування міжнародного туризму виходячи із (модель туриста та туризму за 

Жафаром Жафарі, концепція туризму як зустрічі, теорія периферії  В.Крісталлєра, теорія 

дифузії інновацій, модель циклу еволюції туристичного продукту Р.В. Бутлера, концепція 

туристичного простору, концепція туристичної функції, концепція району (території) 

туристичної активності, концепція територіальних рекреаційних систем), характеризувати 

тенденції розвитку міжнародного туристичного бізнесу на рівні туристичних макрорегіонів 

світу; орієнтуватись в особливостях розподілу світових туристичних потоків. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Міжнародні інформаційні системи в туризмі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: Головним завданням курсу „Міжнародні інформаційні системи в туризмі” є 

вивчення основних понять, термінів інформаційних систем, комп’ютерних мереж, сучасних 

програмних засобів туристичної галузі, автоматизованих систем. 

Крім цього, отримані знання з курсу „Міжнародні інформаційні системи в туризмі” 

використовуються при вивченні дисциплін: управління туристичним підприємством, 

інформаційний менеджмент, ринок туристичних послуг, концепції інноваційного розвитку 

туризму, управління регіональним розвитком і т.д. 

Форми контролю: залік 

 

ІІ.2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ІІ.2.1 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ВНЗ 

 

Предмет: Ринок туристичних послуг 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 



Анотація: Вивчення курсу „Ринок туристичних послуг” дає змогу навчити студентів 

особливостям формування та функціонування світового та національного туристичного ринку. 

Завданням є формування у студентів поняття про світовий ринок послуг, його структуру, 

типологію та сучасний стан розвитку; вивчення суті та проблемі сегментації ринку туристичного 

попиту, а також умов і чинників його формування; вивчення особливостей територіальної 

організації світової туристичної індустрії та галузевих субринків. 

Форми контролю: екзамен 

 

Предмет: Концепції інноваційного розвитку туризму в Україні 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: Метою курсу концепції інноваційного розвитку туризму в Україні є 

забезпечення засвоєння сутності, науково-методичних засад створення та організаційно 

економічний механізм управління функціонування інноваційний форм регіонального розвитку 

туризму.  

Завдання цього навчального курсу полягає в тому, щоб фахівець знав сучасну законодавчу 

базу України, яка регулює соціально-економічний розвиток регіонів; сутність, принципи, напрями, 

рівні, форми і методи здійснення інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку; 

об'єкти, параметри, принципи та науково-методичні засади створення сучасних інноваційних 

форм регіонального розвитку; особливості державного сприяння і становлення в Україні сучасних 

інноваційних форм розвитку в туризмі. 

Форма контролю: залік. 

 

Предмет: Регіональна політика сталого розвитку 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: Завдання навчальної дисципліни: ознайомити студентів з питаннями що 

стосуються предмету сталого розвитку та його особливостей, формування і вдосконалення у 

студентів систематизованих знань з регіональної політика сталого розвитку, аналіз основних 

методичних розробок з даної галузі, ознайомлення і опрацювання основних наукових напрямів 

галузі. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: основні категорії що стосуються дисципліни, ознайомитись з основними 

науковими положеннями що стосуються вивчення політики сталого розвитку, розрізняти 

наукові школи та їх здобутки у даному напрямі; 

вміти: пояснювати предметну сферу дослідження регіональної політики сталого 

розвитку, аналізувати сучасні процеси глобалізації, вміти розрізняти її види, орієнтуватись у 

сучасній політичній ситуації світу і України зокрема, здійснювати аналіз з виділенням переваг і 

недоліків конкретних програм розвитку окремих територій чи регіонів; 

Форма контролю: залік. 

 

ІІ.2.2 ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА 

 

Предмет: Іміджелогія та PR в туризмі 

Статус: нормативна 

Рік, семестр: 5 рік, 9 семестр 

Анотація: курс „Іміджологія і ПР-технології в туризмі” як дисципліна передбачає 

вивчення комплексу питань, що розкривають зміст і особливості іміджології і ПР-технологій, 

які використовуються в туристичній сфері, сучасне уявлення про формування іміджу 

туристичних організацій, формування професійно спрямованої системи знань, вмінь та навичок.  

Формування вмінь: знати визначення і сутність понять „імідж” і „паблік рилейшнз”, 

основні аспекти використання існуючих знакових систем у створенні іміджу послуг і 

організацій у туризмі; закономірності формування і трансформації іміджу, способи корекції та 

управління іміджем; уміти розробити фірмовий стиль організації туристичної сфери; розкрити 



особливості процесу побудови іміджу особи та організації; особистого іміджу, іміджу 

організації; володіти прийомами, методами психологічного впливу і переконання на людей в 

процесі іміджостворюючої діяльності. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Медична географія з основами курортології 

Статус: вибіркова 

Рік, семестр: 5 рік, 10 семестр 

Анотація: вивчення курсу «Медична географія з основами курортології» дає змогу 

навчити студентів основних понять, термінів і змісту медичної географії, особливостей медико-

географічної ситуації в Україні та світі, територіальної організації курортного господарства 

світу. 

Завданням є формування у студентів поняття про об’єкт, предмет і методи досліджень 

медичної географії та курортології; ознайомлення з головними медико-географічними проблемами 

України та регіональними особливостями здоров’я її мешканців; розкриття особливостей роботи у 

курортній справі; вивчення медико-географічних особливостей різних частин і країн світу;  

вивчення курортного господарства регіонів України та країн світу. 

Форми контролю: залік 

 

10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Студенти спеціальності 7.14010301 „Туризмознавство” Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за період навчання повинні володіти 

такими вміннями і навичками як: 

- визначати пріоритетні напрями розвитку галузі, застосовуючи комплексний підхід 

до аналізу державної політики та за результатами вивчення показників суспільного життя, 

використовуючи статистичні методи дослідження в галузі туризму: наукові основи розвитку 

корпоративних утворень; корпоративні форми об’єднання підприємств; основи корпоративного 

управління; концептуальні положення створення і функціонування регіональних туристських 

корпорацій; об’єкти корпоративного управління; спеціальні (вільні) економічні зони: суть, види 

та функціональні їх спрямування; рекреаційна - туристські зони: сутність, передумови, мета та 

режим створення; спільні підприємства з іноземним капіталом в Україні: цілі та інтереси 

створення, особливості їх функціонування в Україні; економічний зміст поняття „кластер”, 

кластеризація в сфері туризму; розбудова транспортних коридорів та формування 

інфраструктури туризму; основи методології наукових досліджень; загальнонаукові та 

емпіричні методи дослідження; статистичні методи дослідження в галузі туризму; 

інформаційна база наукових досліджень; адміністративно-територіальний устрій України і 

проблеми його реформування; суть, завдання та цілі регіонального управління розвитком 

туризму; економічна діагностика регіонального розвитку туризму; суть і порядок розробки 

концепції регіонального розвитку туризму; класифікація регіональних програм розвитку 

туризму; регіональні ринки туристських послуг. 

- розробляти пропозиції (концепції, програми, плани, бізнес-плани, проекти) щодо 

визначення стратегічних цілей і завдань розвитку галузі на основі результатів аналізу 

економічного та соціального стану розвитку держави, застосовуючи методи визначення певних 

показників та інформаційну базу наукових досліджень в галузі туризму; регіональні ринки 

туристських послуг: суть, типи та основні складові їх формування. 

- розробляти пропозиції до цільових перспективних програм та комплекси заходів, 

спрямованих на поглиблення соціально-економічних реформ в галузі туризму на підставі 

результатів моніторинг), соціологічних досліджень, застосування інших дослідницьких заходів 

вивчення показників галузі, використовуючи різні моделі і методи оцінки економічної ситуації 

виходячи із трансформаційних процесів розбудови галузі: політика інноваційно-інвестиційного 

розвитку туризму: фактори і цілі її формування; спеціальні (вільні) економічні зони: суть, види 

та функціональні їх спрямування; рекреаційно-туристські зони: сутність, передумови, мета та 



режим створення; спільні підприємства з іноземним капіталом в Україні; інформаційна база 

наукових досліджень; методика наукового дослідження; методика оформлення наукової 

роботи; суть завдання та цілі регіонального управління розвитком туризму; економічна 

діагностика регіонального розвитку туризму; суть і порядок розробки концепції регіонального 

розвитку туризму. 

- розробляти на підставі визначення юридичних властивостей пропозиції щодо 

удосконалення чинної нормативно-правової бази на основі виявлених ознак її недосконалості за 

результатами вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-правових документів: 

наукові основи розвитку корпоративних утворень; корпоративні форми об’єднання 

підприємств; нові управлінські інструменти в фінансово промислових групах; концептуальні 

положення створення і функціонування регіональних туристських корпорацій; політика 

інноваційно-інвестиційного розвитку туризму: фактори і цілі її формування; спеціальні (вільні) 

економічні зони: суть, види та функціональні їх спрямування; рекреаційно-туристські зони: 

сутність, передумови, мета та режим створення; спільні підприємства з іноземним капіталом в 

Україні: цілі та інтереси створення, особливості їх функціонування в Україні. 

- розробляти проекти нормативно-правових рішень, які спрямовані на організаційно-

економічну підтримку малого і середнього підприємництва в галузі туризму, забезпечення 

функціонування різних господарчих структур, що побудовані на різних формах власності та їх 

взаємозв'язку і взаємодії на засадах конституційно-правової регламентації законодавчого і 

нормативного процесів: політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму; спеціальні 

економічні зони; рекреаційно-туристські зони: сутність, передумови, мета та режим створення; 

спільні підприємства з іноземним капіталом в Україні. 

- уміти визначати основні та допоміжні дидактичні одиниці місту навчального 

матеріалу: методика як наука, види та основні категорії; дидактика як теорія навчання. 

Принципи та правила; сутність та форми процесу навчання; зміст професійної освіти; структура 

методики навчального процесу; зміст професійної освіти; вітчизняний і зарубіжний досвід 

щодо підвищення ефективності та якості підготовки фахівців. 

- здійснювати міжпредметну координацію навчального матеріалу дисциплін 

професійної підготовки; організаційні системи та форми навчання; структура методики 

навчального процесу; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; форми і 

методи активного навчання; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та 

якості підготовки фахівців; предмет, функції і завдання педагогіки туризму; теоретико-

методичні засади туристського навчання. 

- здійснювати внутрішню координацію змісту навчальних дисципліни професійного 

спрямування за розділами і темами: організаційні системи та форми навчання; діагностика 

навчання та управління процесом пізнання; функції та компоненти навчального процесу з 

дисциплін професійної орієнтації; методика викладання дисциплін професійної підготовки; 

методика розробки концепції курсу окремої дисципліни; активні методи викладання дисциплін 

професійної підготовки та її організаційно-методичні особливості; методика підготовки 

лекційних практичних (семінарських) занять з дисциплін професійної підготовки; вітчизняний і 

зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та якості підготовки фахівців. 

- здійснювати адаптацію змісту навчального матеріалу до конкретних умов реалізації 

виробничих процесів в сфері туристських послуг: організаційні системи та форми навчання; 

зміст професійної освіти; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

методика викладання дисциплін професійної підготовки; активні методи викладання дисциплін 

професійної підготовки та її організаційно-методичні особливості; практична підготовка у 

вищій школі, зокрема в процесі підготовки фахівців для сфери туризму; предмет, функції і 

завдання педагогіки туризму; методологічні основи виховання в туризмі; педагогічна концепція 

неперервності професійної освіти в туризмі; міжнародний досвід туристської освіти. 

- визначати оптимальні дидактичні елементи (методи, засоби) організації навчання, 

володіти сучасними методиками проведення всіх видів занять: дидактика як теорія навчання. 

організаційні системи та форми навчання; діагностика навчання та управління процесом 

пізнання; структура методики навчального процесу; засоби навчання, як елемент дидактичної 

системи; методика організаційних систем; методична система навчання; методика класно - 



урочної системи; методика лекційно - семінарської системи; методика використання 

нетрадиційних та інноваційних форм навчання; дидактико - методичні особливості передових 

педагогічних технологій. 

- проектувати технології мотивації активізації та стимулювання навчання, 

використовувати інтерактивні методи, навчаючі комп’ютерні програми: організаційні системи 

та форми навчання; діагностика навчання та управління процесом пізнання; самостійна робота 

студентів, її дидактично - методичні можливості; система тестів для оцінювання результатів 

навчання; технологія модульного навчання; технологія дистанційного навчання; методика 

навчання комп’ютерної техніки у вищій школі. 

- обирати ефективні методи і системи діагностики і оцінювання результатів 

навчального процесу: вимоги Болонської конвенції щодо модернізації вищої освіти в Європі; 

діагностика навчання та управління процесом пізнання; дидактичне забезпечення контролю 

якості навчання; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо діагностики якості навчання; кредитно - 

модульне навчання в системі Європейської освіти; діагностика і моніторинг в туристській 

освіті; міжнародний досвід тестового контролю знань. 

- обирати технічні засоби, комп’ютерні інформаційні технології навчання: 

інформаційні технології та системи; методика навчання комп’ютерної техніки у вищій школі; 

офісні інформаційні технології; психологічні процеси переробки інформації та феномен 

наочності; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; мультимедійні 

засоби демонстрації та покази даних; впровадження інформаційних технологій навчання. 

- планувати навчальну роботу з дисципліни за темами та дидактичними одиницями - 

використовуючи педагогічні методи та засоби навчально-виробничої діяльності та враховуючи 

зміст навчальної дисципліни туристського профілю: планування освітньої діяльності в ВНЗ; 

структура організації навчального процесу та методичне забезпечення; зміст професійної 

освіти; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; методика викладання 

дисциплін професійної підготовки; вимоги до викладання дисциплін професійної підготовки; 

методика розробки концепції курсу окремої дисципліни; формування науково - методичного 

комплексу з навчальної дисципліни; методика підготовки лекційних, практичних 

(семінарських) занять з дисциплін професійної підготовки; вітчизняний і зарубіжний досвід 

щодо підвищення ефективності та якості підготовки фахівців; предмет, функції та завдання 

педагогіки туризму; передові педагогічні технології навчання, дидактично - методичні 

особливості та їх можливості; теоретико-методичні засади туристського навчання; технологія 

модульного навчання. 

- планувати систему інформаційно-методичного забезпечення та контролю 

навчального процесу з дисципліни фахового спрямування: науково - педагогічні працівники 

вищого навчального закладу; управління процесом пізнання у вищих навчальних закладах; 

зміст професійної освіти; методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

сучасні методики контролю; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та 

якості підготовки фахівців; діагностика та моніторинг в туристській освіті; міжнародний досвід 

оцінювання компетентності студентів. 

- контролювати виконання заходів щодо реалізації політики у сфері туризму в 

обумовлені терміни засобами адміністрування: бізнес планування підприємницької діяльності 

туристської корпорації; політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму: фактори і цілі її 

формування; спеціальні (вільні) економічні зони: суть, види та функціональні їх спрямування; 

рекреаційно-туристські зони; спільні підприємства з іноземним капіталом в Україні; суть 

системи корпоративного управління його місце в загальній системі управління підприємством; 

зовнішні і внутрішні чинники що впливають на систему корпоративного управління; суть, 

завдання та цілі регіонального управління розвитком туризму; економічна діагностика 

регіонального розвитку туризму; класифікація регіональних програм розвитку туризму. 

- організовувати заходи, що сприяють розвитку підприємництва господарських 

зв’язків з партнерами на підставі вивчення та оцінки економічної ситуації світового досвіду 

господарювання на принципах світової та європейської інтеграції, використовуючи методи 

наукових досліджень в галузі туризму та результати ділового спілкування з фахівцями 

провідних організаційних утворень країн світу: корпорація як система управління; 



корпоративні форми об'єднання підприємств; концептуальні положення створення і 

функціонування регіональних туристських корпорацій; політика інноваційно-інвестиційного 

розвитку туризму; спеціальні (вільні) економічні зони; рекреаційно-туристські зони; 

міжнародні стандарти в корпоративному управлінні підприємством; загальнонаукові та 

емпіричні методи дослідження; інформаційна база наукових досліджень; методика наукового 

дослідження; зарубіжні моделі корпоративного управління; основні риси та принципи 

корпоративного управління; антикризове управління та регулювання; класифікація 

регіональних програм розвитку туризму; регіональні ринки туристських послуг; лексичний 

мінімум з організації туристських подорожей; лексичний мінімум з країнознавства (країни, 

державна мова яких є мовою, що вивчається); лексичний мінімум з наукових термінів; 

переговори; мова перекладача на міжнародних зустрічах; організація зустрічі, дискусії, 

конференції, зборів; діловий етикет в туризмі. 

- визначати пріоритетні напрями і прогнозні показники соціально-економічного 

розвитку галузі на основі існуючого стану справ за умови наявних ресурсів в межах чинного 

правового поля шляхом зіставлення ресурсів та потреб. 

- формулювати практичні рекомендації органам державної влади і місцевого 

самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів економічного регулювання 

на основі методів порівняльного аналізу стану національних і регіональних ринків туристських 

послуг, ступеня лібералізації економіки і фінансової стабілізації в галузі туризму: наукові 

основи розвитку корпоративних утворень; управління корпоративним капіталом; основні 

форми існування акціонерного капіталу; концептуальні положення створення і функціонування 

регіональних туристських корпорацій; бізнес планування підприємницької діяльності 

туристської корпорації; політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму: фактори і цілі її 

формування; напрями регулювання корпоративного сектору; рекреаційно-туристські зони; 

особливості туризму та готельного господарства, як об’єктів управління. 

- визначати пріоритетні напрями і ефективність використання туристських ресурсів, 

застосовуючи методи оцінювання стану і потенційних можливостей галузі в умовах соціально-

економічних змін; політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму: фактори і цілі її 

формування; статистичні методи наукових досліджень в галузі туризму; економічна діагностика 

регіонального розвитку туризму; регіональні ринки туристських послуг: суть, типи та основи 

складові їх формування. 

- визначати ефективність діючих інноваційних форм і методів функціонування галузі 

туризму за результатами аналізу реалізації програм розвитку галузі, вітчизняного і зарубіжного 

досвіду їх впровадження в контексті європейської інтеграції, використовуючи методи 

порівняльного аналізу: політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму. 

- обґрунтовувати стратегію зовнішньоекономічної діяльності та передбачати 

стратегічні зміни в галузі туризму за результатами досліджень ринку туристських послуг і 

аналізу зарубіжного досвіду, використовуючи методи порівняльного аналізу.  

- визначати можливості потенційних зарубіжних партнерів за результатами 

досліджень ринку туристських послуг і аналізу ефективності зовнішньоекономічних зв'язків з 

урахуванням світового розподілу праці, використовуючи методи порівняльного аналізу та 

системи індикативних показників. 

- координувати державні та регіональні проекти і програми розвитку туризму 

використовуючи методи розробки і прийняття рішень: система управління корпорацією; суть, 

завдання та цілі регіонального управління розвитком туризму; економічна діагностика 

регіонального розвитку туризму; суть і порядок розробки концепції регіонального розвитку 

туризму; класифікація регіональних програм розвитку туризму: етапи і порядок їх розробки; 

регіональні ринки туристських послуг. 

- прогнозувати наслідки реалізації програм розвитку туризму на місцевому та/або 

регіональному рівні, застосовуючи результати соціального та економічного моніторингу, 

соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку.  

- визначати економічний потенціал регіонів на основі оцінки ефективності державних 

і ринкових механізмів розподілу та використання туристичних ресурсів держави і регіонів: 

політика інноваційно-інвестиційного розвитку туризму; оцінка ефективності управління 



персоналом. 

- здійснювати апробацію результатів наукових досліджень та оформлювати наукові 

публікації: організація наукового дослідження рекреаційних можливостей регіону; 

інформаційна база наукових досліджень; основи методології наукових досліджень; 

загальнонаукові та емпіричні методи дослідження; статистичні методи наукових досліджень в 

галузі туризму; методика наукового дослідження; методика оформлення наукової роботи. 

- підтримувати особистісний інтерес студентів до навчання через їх професійну 

мотивацію: методи організації навчально-пізнавальної діяльності; форми і методи активного 

навчання; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та якості підготовки 

фахівців; методологічні основи виховання в туризмі; теоретико-методичні засади туристського 

навчання; діагностика та моніторинг в туристській освіті; міжнародний досвід туристської 

освіти. 

- активізувати знання та уміння студентів до вивчення проблем розвитку галузі 

туризму шляхом вивченням дисциплін професійного спрямування та організації практичної 

підготовки в умовах виробництва: діагностика навчання та управління процесом пізнання; 

структура методики навчального процесу; зміст професійної освіти; методи організації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів; вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення 

ефективності та якості підготовки фахівців; теоретико-методичні засади туристського навчання; 

міжнародний досвід туристської освіти. 

- використовувати методи та засоби активізації навчальної діяльності: методика 

організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; форми і методи інтерактивного 

навчання; методика викладання дисциплін професійної підготовки; вимоги до викладання 

дисциплін професійної підготовки; методика розробки концепції курсу окремої дисципліни; 

активні методи викладання дисциплін професійної підготовки та її організаційно-методичні 

особливості; методика підготовки лекційних, практичних (семінарських) занять з дисциплін 

професійної підготовки; Вітчизняний і зарубіжний досвід щодо підвищення ефективності та 

якості підготовки фахівців. 

- контролювати і оцінювати навчальну діяльність студентів: педагогічна діагностика 

та моніторинг якості; контроль якості навчання, функції; види та форми контролю навчальних 

досягнень; сучасна методика контролю якості навчання; методика розробки концепції курсу 

окремої дисципліни. 

- проводити поточний модульний та підсумковий контроль знань і умінь: діагностика 

навчання та управління процесом пізнання; модульно-рейтингова та тестова система контролю; 

методика організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; форми і методи контролю 

компетентностей студентів; методика викладання дисциплін професійної підготовки за 

модульною технологією; вимоги до викладання дисциплін професійної підготовки. 

- здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, оформляти наукові 

публікації: організація наукового дослідження; інформаційна база наукових досліджень; 

методика підготовки наукової статті, методичних розробок, навчально-методичних посібників; 

використання історичного та логічного методу дослідження. 

Вміння і навички студенти-випускники спеціальності 8.050401 „Туризм” Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка можуть застосувати 

займаючи такі посади: асистент; викладач вищого навчального закладу; науковий 

співробітник (туризмологія); науковий співробітник (екскурсознавство); головний консультант 

(з питань туризму), а також може займати певні посади такі як: завідувач агенства з іноземного 

туризму; завідувач бюро подорожей, екскурсій; керівник туристської групи; менеджер 

(управитель) з туризму; викладач професійного навчально-виховного закладу; керівник 

виробничої практики: туризмознавець (за видами туризму);  керівника виробничих 

підрозділів у ресторанах і готелях; керівника підрозділів у сфері культури, відпочинку та 

спорту менеджера (управителя) туристичних агентств та бюро подорожей; викладача 

середнього навчального закладу; керівника підрозділу у сфері освіти і а виробничого навчання;. 

професіонала в галузі туризму і рекреації.  

 

 



11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ ІЗ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЧИТАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ 

 

АВІАПАРОМ - літак, спеціально обладнаний для перевезення пасажирів і 

автотранспорту (мікроавтобусів, автомобілів, мотоциклів тощо). 

АВІАТАРИФ - вартість перевезення одного пасажира літаком на певну відстань. У 

міжнародних авіаційних перевезеннях розрізняють індивидуальні та групові, звичайні та 

спеціальні А. Авіатариф звичайний - повний тариф, що діє на даній ділянці в сезон «пік»/ 

АВТОМОБІЛЬНА АСИСТАНЦІЯ - страховий поліс про відповідальність за життя та 

здоров'я автоіуристів та інших осіб на території іншої країни; обов'язковий документ для 

відкриття візи в посольстві. А. а. буває 2 типів, має поширення на 2 зони: 1) (Європу 

(включаючи азіатську частину  

АВТОПОЇЗД - колона автобусів, що перевозить туристські групи згідно із затвердженим 

маршрутом. 

АВТОСТОП - різновид неорганізованого туризму з використанням в якості засобів 

пересування попутних автомобілів безкоштовно або за невелику платню. 

АГЛОМЕРАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНА - взаємообумовлене поєднання населених пунктів, що 

розвиваються на певній території на основі спільності використання рекреаційних ресурсів та 

інфраструктури, об'єднаних між собою багатосторонніми зв'язками в територіально-

господарську систему/ 

АКВІЗИТОР - співробітник або агент транспортних чи страхових підприємств і закладів, 

який відповідає за аквізицію іноземних туристів, нових вантажів чи страхувань. 

АКТИВНІ ТУРИСТИ - різнорідна (гетерогенна) група, що об'єднує представників різних 

соціальних прошарків і характеризується середнім рівнем прибутків (технічні працівники, 

висококваліфіковані робітники, службовці та ін). Відрізняються збалансованістю особистих 

потреб і екон ... 

АЛЬПІНІЗМ - вид спорту, високогірний туризм, схождення на важкодоступні гірські 

вершини, льодовики тощо. 

АМЕРИКАНСЬКИЙ ПЛАН (АМЕР.) - готельний тариф, що складається з вартості 

розміщення та триразового харчування. 

БАЛЬНЕОЛОГІЯ - розділ культурології, що вивчає мінеральні води та їх лікувальні 

властивості. 

БЕЗМИТНИЙ ВВІЗ - пропуск для перевезення через митний кордон відповідної країни 

товарів без обкладання їх ввізним митом. Звичайно безмитно пропускаються предмети, що не є 

предметом торгового обороту (наприклад, особисті речі). 

БОТОКЕМПІНГ - рекреаційне підприємство (низова ТРС) сезонного типу зі спорудами 

та засобами для технічного обслуговування плавзасобів. Знаходиться на березі річки або іншої 

водойми і розміщується в проміжних пунктах лінійних водних туристських маршрутів  

БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ - рекреаційне підприємство (низова ТРС), що 

характеризується різноманітними циклами рекреаційних занять і переважним використанням 

ресурсів прилеглої території.  

БЮДЖЕТ ЧАСУ - система показників, що характеризують розподіл затрат часу за 

видами його використання як окремої людини та ії сім'ї, так і певної групи населення. На основі 

аналізу Б. ч. розробляють заходи щодо раціоналізації праці, організації побуту та відпочинку. 

ВАРТІСТЬ ТУРУ - грошовий вираз туристського обслуговування на маршруті, путівки. 

Включає аванс і повну вартість туру. 

ВАУЧЕР ТУРИСТСЬКИЙ - основний документ, що підтверджує аквізицію та 

туристський статус особи або групи, на підставі якого іноземні туристи - індивідуали та 

туристські групи приймаються і обслуговуються в Україні, а також вітчизняні туристи - за 

кордоном.  

ВИБІРКОВІСТЬ ТРС - оцінне відношення потенційних споживачів або відпочиваючих 

до ТРС чи її підсистем. 

ВІДПОЧИНОК - специфічна сфера життя і діяльності людини; в містобудівному аспекті 

- просторова організація вільного часу, поєднання природного і штучно створеного 
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матеріального середовища, що перебуває в тісній взаємодії з виробництвом і житлом. (Бейдик 

О.О. Словни  

ВІЗА - спеціальний дозвіл відповідних органів іноземного уряду на в'їзд, виїзд, 

проживання або проїзд через територію даної держави. 

ВЛАСТИВОСТІ ТРС - характеристики (різноманітність, динамічність, комфортність, 

стійкість, ефективність, ієрархічність, надійність тощо), завдяки яким ТРС (туристсько-

рекреаційна система) сприймається як цілісна система.  

ГІД ПЕРЕКЛАДАЧ - екскурсовод, провідник туристської групи, який вільно володіє 

мовою країни перебування. 

ГІРСЬКОЛИЖНА СТАНЦІЯ - рекреаційне підприємство (низова РС), до складу якого 

входять житловий комплекс, механічні підіймачі, лижні траси, автомобільні стоянки тощо.  

ГРУПА ТУРИСТСЬКА ДОДАТКОВА - туристська група понад протокол або угоду, що 

визначають кількість прийнятих груп протягом туристського року.  

ГРУПА ТУРИСТСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА - туристська група, що має певну 

виробничу, суспільну або навчальну програму. 

ДАЙВІНГ - вид туризму та відпочинку, підводне плавання з аквалангом (Червоне та 

Карибське моря, Середземне море в районі о Мальти, Мальдівські, Коморські острови в 

Індійському океані, Великий Бар'єрний Риф біля узбережжя Австралії в Тихому океані). 

Різновиди Д: зан ... 

ДЕРЖАВНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ - складова частина державного природно-заповідного 

фонду; території, призначені для науково-пізнавального, спортивно-оздоровчого туризму та 

відпочинку; розташовуються на відстані від великих міст і мають власний режим 

природокористування. Основа виділення - ... 

ЕКОЛОГІЧНІ СТЕЖКИ - екскурсійні маршрути, які прокладаються в межах найбільш 

відвідуваних територій з метою духовного і фізичного розвитку особистості. Початково такі 

маршрути маркірувались поблизу заповідних територій та пам'яток природи (національний 

парк "Лахемаа" в Естон ... 

ЕКСКУРСАНТ - тимчасовий відвідувач, що перебуває в країні відвідування менше 24 

год. 

ЕКСКУРСІЙНИЙ ПУНКТ - поселення з невеликим культурно-істоичним потенціалом 

спеціалізованої тематики і мінімальним набором необхідних інфрастуктурних об'єктів, що 

забезпечують надання спеціалізованих екскурсійних послуг. (Бейдик О.О. Словник-довідник з 

географії туризму, р ... 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРС - властивість, що ставить у відповідність витратам ресурсу 

досягнутий при цьому результат; відбиває ступінь досягнення мети при фіксованих витратах 

ресурсу.  

ЄМНІСТЬ ТРС -здатність забезпечувати заняття певній кількості рекреантів без 

порушення психофізичної комфортності і стійкості природних та культурних комплексів. 

ЗАЛІЗНИЧНИЙ КРУЇЗ - залізнична туристська поїздка за круговим маршрутом з 

використанням потягу не тільки для пересування, але й для надання туристам розміщення, 

харчування, додаткових послуг та ін. з зупинками за маршрутом для проведення екскурсій.  

ЗАМКНЕНИЙ КРУГОВИЙ МАРШРУТ - маршрут з транспортуванням туристів до 

місця призначення та назад одним видом транспорту. 

ЗЕЛЕНА КАРТА - поліс обов'язкового страхування громадянської відповідальності 

перед третіми особами (прийнятий в усіх країнах світу); обов'язковий документ для перетину 

кордону на автомобілі. Страхова компанія, яка реалізувала З.К., гарантує врегулювання 

конфліктів. 

ІНКЛЮЗИВ-ТУР - найбільш поширений вид індивідуальної чи групової подорожі в 

організованому туризмі. І.-т. - чітко спланована за маршрутом, часом початку та закінчення 

поїздка, що включає обов'язковий набір послуг із зазначенням їх вартості та якості. 

КАНТРІ-ТУРИЗМ - етнографічний туризм, один з видів пізнавального туризму, що 

набув поширення в сільській місцевості, передбачає знайомство з фольклором, побутом 

корінного населення, народними традиціями, архітектурою та іншими ментальними цінностями 

та стимулює розвиток. 
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КЕМПІНГ - літній, технічно обладнаний табір для автотуристів (наявність зв'язку, 

водопроводу, можливість технічного огляду автомобілів).  

КЛІРИНГ - система розрахунків за послуги, що базується на обліку взаємних вимог 

сторін, які беруть участь у розрахунках. 

КЛУБ ТУРИСТІВ - установа, завданнями якої є пропаганда туризму та екскурсій серед 

населення, організація масового самодіяльного туризму в приміській зоні, підготовка туристів 

до категорійних туристських походів (створюються в містах, районах, невеликих 

підприємствах). 

КОМФОРТНІСТЬ ТРС - здатність територіальної рекреаційної системи задовольняти 

вимоги відпочиваючих. 

КРУЇЗ - морська або річкова туристська подорож, як правило, по замкненому колу на 

одному теплоході за встановленим маршрутом із зупинками в місцях, що викликають певний 

інтерес у туристів або у відправних пунктах екскурсій.  

КУРОРТНИЙ ЗБІР - податок, що встановлюється місцевою владою курортів і збирається 

з усіх відвідувачів, які прибувають на ці курорти та користуються будь-якими засобами 

розміщення.  

КУРОРТОЛОГІЯ - галузь медичних знань, що вивчає мінеральні води, лікувальні грязі, 

клімат (у межах лікувальних місцевостей) та їх використання з профілактичною та лікувальною 

метою. 

ЛИСТОК ОЧІКУВАННЯ - складений у порядку надходження запитів список осіб, які 

очікують звільнення місць у разі відмови пасажирів або клієнтів від бронювання. Замовлення 

задовольняються відповідно черги за списком при вивільненні броні.  

МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМІ - діяльність, спрямована на задоволення потреб різних 

категорій населення в тому чи іншому виді рекреаційно-туристських послуг, вивчення ринку 

останніх; фізичне переміщення товару та послуг від виробника (туроператор, турфірма тощо) 

до споживача (рекреант).  

Межа стійкості лісу до рекреаційних навантажень - ступінь порушення лісових 

біогеоценозів, до якого вони можуть зберігати здатність до самовідновлення; визначається 

гранично-припустимим рекреаційним навантаженням. Мимовільні туристи - категорія, що 

об'єднує туристів, які не мають фінансової або культурної можливості виїхати за кордон 

(робітники та службовці середньої та низької кваліфікації, студенти, пенсіонери тощо). Навіть у 

випадку виїзду їх за межі країни проживання вони не мають ... 

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ - письмова або усна заява з боку туристів митним органам при 

перетинанні кордонів, що містить дані про речі та предмети, які провозять туристи.  

МІГРАЦІЙНА РЕКРЕАЦІЯ - використання вільного часу для власного задоволення 

поза межами населеного пункту, що є місцем постійного мешкання. 

МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ТАБІР (ММТ) - рекреаційне підприємство (низова 

ТРС), призначене для відпочинку та розвитку дружніх зв'язків між молоддю різних країн. 

Аналогічне призначення мають міжнародні молодіжні центри (ММЦ).  

МІЖПОСЕЛЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ВІДПОЧИНКУ - один з перспективних компонентів 

рекреаційних територій, що виникає в системі групового розселення; поліфункціональне 

утворення, що характеризується універсальністю в наданні рекреаційних послуг.  

МІСТА-КУРОРТИ - урбанізовані території, функції яких спрямовані на задоволення 

потреб у лікуванні (з переважанням помірного режиму) або в розвагах; характеризуються 

значною кількістю технічних систем, розвиненою сферою обслуговування, що становить 

основу рекреаційної системи. 

МОКЕМП - установа туризму комбінованого типу (рекреаційне підприємство), до складу 

якої входить мотель (автотуристський готель), який функціонує протягом року, і кемпінг 

(функціонує влітку).  

МОТЕЛЬ - готель для автотуристів, розташований на автостраді. Традиційно обладнаний 

гаражем, станцією технічного обслуговування та іншими необхідними службами.  

НАПІВПАНСІОН - обслуговування туриста протягом доби, надання йому неповного 

набору послуг (ночівля, сніданок, бронювання місць на транспорт); вид комплексного 

http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/kemping
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/kliring
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/klub-turistiv
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/komfortnist-trs
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/krujiz
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/kurortnij-zbir
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/kurortologiya
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/listok-ochikuvannya
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/marketing-u-turizmi
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/mezha-stijkosti-lisu-do-rekreatsijnikh-navantazhen
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/mimovilni-turisti
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/mitna-deklaratsiya
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/migratsijna-rekreatsiya
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/mizhnarodnij-molodizhnij-tabir-mmt
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/mizhposelenskij-tsentr-vidpochinku
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/mista-kurorti
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/mokemp
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/motel
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-turizmu-ta-rekreatsiji/napivpansion


обслуговування, що складається із зустрічі та проводів, розміщення, дворазового харчування 

(сніданок та обід) 

НОРМА БАГАЖУ - максимальна вага або об'єм багажу, що приймається авіакомпанією 

до безкоштовного перевезення. У практиці міжнародних авіаперевезень Н. б. звичайно складає 

30 кг (66 фунтів) на людину при перевезенні першим класом і 20 кг (44 фунти). 

ОЗДОРОВЧО-ТУРИСТСЬКИЙ ТАБІР - рекреаційне підприємство (низова ТРС), яке 

займається організацією відпочинку, походів та екскурсій.  

ОРГАНІЗАТОР ТУРУ - приватна особа (іноді турагент) або організація, які збирають 

групу туристів для участі в турі (часто цільового призначення), що пропонує будь-яка 

туристська фірма.  

ПАМ'ЯТКИ МИСТЕЦТВА - складова частина соціально-історичних рекреаційних 

ресурсів (витвори монументального, образотворчого, декоративно-ужиткового та інших видів 

мистецтва, які використовуються в сфері пізнавального туризму).  

ПЕРЕВАГА БАГАЖУ - надлишки багажу (за вагою, об'ємом або кількістю місць) понад 

встановленої авіакомпанією межі, перевезення яких сплачується пасажиром додатково.  

ПЛЯЖ - елементарний природно-територіальний комплекс (фація); пологий намитий 

берег, що утворився в результаті дії прибою і складений наносами (найчастіше піском, гравієм 

чи галькою). Захищає берег від розмиву, нерідко виконує рекреаційні функції. 

ПОДОРОЖ - поїздка або пересування пішки до іншої, ніж постійне місце проживання, 

місцевості або країни з будь-якою метою, що включає заняття, що оплачується, в цій місцевості 

або країні.  

РАЙОНИ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ - території високої концентрації культурно-

історичних об'єктів, які включають мережу екскурсійних центрів та пунктів, пов'язаних 

системою екскурсійних маршрутів, загальним інфраструктурним забезпеченням, єдиною 

системою- управління.  

РЕКЛАМА В ТУРИЗМІ - друковане, рукописне, усне, графічне або інші повідомлення 

(інформація) про особливості, засоби споживання туристського товару, його якості, місце 

реалізації тощо. Поділяється на: 1) рекламу в періодиці, 2) друковану рекламу, 3) кіно-, теле-, 

радіорекламу .  

РЕКРЕАЛОГІЯ - галузь знань про причини та способи здійснення рекреаційної 

діяльності як невід'ємної складової життя кожної людини та суспільства, соціально-культурні, 

економічні, антропо-екологічні механізми організації цієї діяльності та її наслідки. 

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС (РК) - це сукупність галузей і видів економічної 

діяльності, які забезпечують рекреаційними послугами населення країни, регіону, міста та 

створюють необхідні передумови для нормального функціонування рекреаційно-туристичного 

господарства.  

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПАРК - вид ТРС, функцією якого є задоволення потреб у 

використанні природних, культурних цінностей, у фізичних заняттях, аматорській діяльності, 

найбільш тісному спілкуванні з природою. Рекреаційний підрайон - частина рекреаційного 

району, що включає один або кілька курортів однакового профілю з зонами відпочинку і 

центрами туризму в межах адміністративного району. 

РЕКРЕАЦІЙНИЙ РАЙОН - частина рекреаційного регіону, що включає курорти 

однакового профілю, зони відпочинку та центри туризму в межах територіального поєднання 

географічних ознак і факторів, а також рекреаційних ресурсів.  

РЕКРЕАЦІЙНИЙ РЕГІОН - ТРС, до складу якої входять підсистеми тривалого та 

короткочасного відпочинку, санаторно-курортного лікування і туризму, управління, 

обслуговування, транспорту, переважно в межах економічного району.  

РЕКРЕАЦІЙНІ ЗАКЛАДИ - спеціалізовані заклади короткочасного (щоденного, 

щотижневого) та тривалого розміщення людей, призначені для задоволення їх рекреаційних 

потреб (лікувально-оздоровчих, культурно-освітніх і спортивних), розташовані поза межами 

місць постійного проживання.  

РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ - це компоненти природного середовища і феномени (об'єкти, 

явища) соціокультурного характеру, які, завдяки певним властивостям, можуть 
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використовуватись для рекреаційної діяльності. Для рекреаційних ресурсів характерна 

відносність щодо їх оцінок і використання.  

РЕСУРСНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ТЕРИТОРІЇ - посвідчення певного 

просторового об'єкту, що розкриває наявність, структуру, спеціалізацію, використання 

природних, природно-антропогенних, соціальних, біосоціальних рекреаційних ресурсів в його 

межах; зведення кількісних і якісних показників і характерис ... 

РОКРЕАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ - сукупність природних і антропогенних 

факторів, необхідних для рекреаційного використання (кліматичні і ландшафтні умови, морські 

акваторії та їх узбережжя, джерела водозабезпечення, інженерно-будівельні, ґрунтово-рослинні 

умови тощо). 

РОТЕЛЬ - установа туризму, що призначена для літнього відпочинку автотуристів, які 

подорожують на автомобілях з трейлерами або в кемперах. Рьокан - готель в традиційному 

японському стилі. При вході відвідувачі скидають взуття та взувають традиційне японське. 

САНАТОРІЙ (САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ) - рекреаційне підприємство (низова 

ТРС), лікувально-профілактичний заклад, призначений переважно для курортного лікування на 

основі використання клімато- та фізіотерапії, дієти, спеціального режиму дня тощо.  

СПЕЛЕОТУРИЗМ - один з видів активного туризму, основним фактором розвитку якого 

є наявність спелеоресурсів (печери, лійки, підземні озера та інші карстові форми). Протягом 30 

останніх років на території України було відкрито та вивчено близько 1100 нових печер. 

СУБ'ЄКТИ РЕКРЕАЦІЇ  - люди, що здійснюють рекреаційну діяльність відповідно до 

своїх стандартів. Надання рекреаційних послуг окремому рекреанту називають туром.  

СУБ'ЄКТИ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - це підприємства, заклади, організації 

незалежно від форм власності, а також фізичні особи, які зареєстровані відповідно до чинного 

законодавства на здійснення діяльності з надання туристичних послуг.  

ТУРАГЕНТ - 1. Роздрібна туристська фірма, що займається реалізацією турів, які 

організуються оптовими туристськими фірмами, а також продажем споживачам окремих 

туристських послуг (транспортних квитків, екскурсій тощо). 2. Співробітник туристської фірми.  

ТУРИЗМ - сукупність відносин і явищ , які виникають в процесі подорожі та перебування 

людей поза межами їх постійного місця проживання, якщо перебування не перетворюється на 

тривале проживання або тимчасове заняття заради заробітку; всі види переміщення населення. 

ТУРИСТСЬКА БАЗА - рекреаційне підприємство (низова ТРС), місце обслуговування 

туристів (готелі, будинки молоді, молодіжні табори й центри, мотелі, кемпінги тощо); установа, 

що пов'язана а активним туризмом: місце початку радіальних та кільцевих маршрутів; пункт 

відпочинку. 

ТУРИСТСЬКА ГРУПА - група людей, об'єднаних прагненням здійснити туристську 

подорож за обраним маршрутом. 

ТУРИСТСЬКА ЗОНА - територіально-туристське утворення, яке об'єднує окремі 

туристські регіони, райони, вузли, комплекси, центри. Забезпечує проведення кількох циклів 

рекреаційних занять (пізнавального, оздоровчого, спортивного); ландшафтно-планувальне 

утворення. 

ТУРИСТСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА - сукупність шляхів сполучення та місць 

розміщення, транспортних засобів, комунікацій та різних установ, необхідних для стабільного 

функціонування туристських комплексів.  

ТУРИСТСЬКА СЕЗОННІСТЬ - щорічна зміна в активності туристської діяльності 

(зумовлена зміною пір року), що проявляється в коливанні чисельності туристів. Розрізняють 

сезонність туристську та сезон туристський. Поділ на кліматичні сезони умовно проводиться за 

середніми датами стій 

ТУРИСТСЬКА ФІРМА - комерційне підприємство, що організовує збут туристських 

послуг туристам. 

ТУРИСТСЬКИЙ ВУЗОЛ - територіально-туристське утворення комплексного 

характеру, сукупність пунктів та центрів, об'єднаних спільністю транспортно-географічного 

положення, наявністю рекреаційних ресурсів, певною системою населених пунктів, тісними 

внутрішніми виробничими зв’язками  
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ТУРИСТСЬКИЙ КОМПЛЕКС - замкнута мережа споруд, що призначається для 

обслуговування туристів і складається з бази для ночівлі (готелі, мотелі тощо), харчування 

(ресторани, кафе, бари тощо), супутніх послуг (обладнані пляжі, оглядові та спортмайданчики, 

стадіони, басейни, кабаре.  

ТУРИСТСЬКИЙ МАРШРУТ - шлях, порядок подорожі тургруп через певні пункти 

проходження за заздалегідь складеним графіком руху. 

ТУРИСТСЬКИЙ ОБ'ЄКТ - місце, що приваблює туристів завдяки своїм природним і 

штучно створеним рисам (природа, художні та археологічні цінності, кліматичні умови тощо). 

ТУРИСТСЬКИЙ ОБМІН - одна з форм туризму на двосторонній чи багатосторонній 

основі за участю представників двох чи кількох країн, що передбачає перебування туристів за 

кордоном на безвалютній основі. 

ТУРИСТСЬКИЙ ПРОДУКТ - набір послуг, що входять у вартість туристської поїздки 

за певним маршрутом з комплексним обслуговуванням.  

ТУРИСТСЬКИЙ ПУНКТ - одиничний туристський об'єкт, первинна ланка туристського 

районування, функціонування якого базується на використанні природного (соціального) 

рекреаційного потенціалу місцевості (турбаза, кемпінг, мотель, туристський поїзд тощо). 

ТУРИСТСЬКИЙ РЕГІОН - в територіальному аспекті) - 1. Місцевий ринок туристських 

послуг у будь-якому пункті. 2. Районний ринок туристських послуг у межах територіальної 

одиниці країни. 3. Єдиний національний ринок туристських послуг на території всієї країни.  

ТУРИСТСЬКИЙ РІК - проміжок часу, який точно визначає період здійснення 

туристського обміну протягом календарного року. 

ТУРИСТСЬКИЙ СЕЗОН - період найбільш інтенсивного потоку туристів (наприклад, 

період червень-вересень в літній сезон). 

ТУРИСТСЬКИЙ ТРАНСПОРТ - спеціалізований вид пасажирського транспорту, що 

функціонує самостійно і призначений лише для обслуговування туристів під час подорожі або 

перебування поза межами постійного місця проживання, у зв'язку з чим організація 

транспортної діяльності.  

ТУРИСТСЬКИЙ ЦЕНТР - функціонально-плануваньний центр туристської зони, 

вузловий пункт туристських маршрутів; місце розташування основних підприємств і установ 

туристського обслуговування, об'єктів господарського призначення, загальних для зони.  

ТУРИСТСЬКІ КАРТИ (КАРТОСХЕМИ, ПЛАНИ) - тематичні карти, що містять певну 

туристсько-географічну інформацію і використовуються організаторами туризму та 

рекреаційної діяльності, рекреологами, туристами тощо в їх діяльності.  

ТУРИСТСЬКІ ПОСЛУГИ - специфічний вид споживчих послуг, до яких входять 

послуги готельної сфери, підприємств громадського харчування, станції ремонту та 

обслуговування, пунктів прокату, підприємств розваг і відпочинку.  

ТУРИСТСЬКІ ПОТОКИ - специфічний вид міграції населення в незначному часовому 

періоді без зміни постійного місця проживання, що здійснюється, як правило в рекреаційно-

туристських цілях. 

ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ - сукупність природно-кліматичних, історико-культурних і 

соціально-економічних умов і ресурсів даної території. 

ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНА ЗОНА - це частина території держави із значним 

природним, рекреаційним та історико-культурним потенціалом, на якій вводиться спеціальний 

правовий режим з метою ефективного його використання та збереження, а також активізації 

підприємницької діяльності у сфері рекреації.. 

ХОДОЛОГІЯ - розділ туристики, що вивчає, рухливість людини, її здатність долати 

природні, психологічні перешкоди; хоббі, наслідування інших людей і т.ін. під час відпочинку в 

природних умовах. X. має прикладний характер, розробляє методи управління рекреаційними 

потоками . 

ЧАРТЕРНИЙ ТУР - подорож, яка виконується поза регулярним розкладом руху 

транспортного засобу на умовах чартеру, тобто оренди (теплохода, літака, автобуса тощо) на 

певний рейс або термін. 
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