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Тема:  Історичні аспекти розвитку туризму. 

Мета: Охарактеризувати основні історичні аспекти розвитку туризму, розкрити їх призначення; 

розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

 

 

1) Практично всі дослідники історії туризму вважають, що до періоду ХVІІ-ХVIII ст. не 

можна застосовувати термін «туризм», а слід вести мову лише про історію подорожей та 

мандрівок. Туризм у сучасному розумінні цього слова почався з другої половини XIX ст. 

Якщо за основу періодизації історії туризму взяти дві головні характеристики подорожей 

— їх мотивацію та умови здійснення, то можна запропонувати такі етапи історичного розвитку 

туризму: передісторія, стародавній світ, середньовіччя, ХVІІ-ХVІІІ ст., XIX ст. — перша половина 

XX ст., друга половина XX ст. — початок XXI ст. 

На початку історії людства мотиви й засоби здійснення подорожей були примітивними. 

Люди виходили за межі ареалів спочатку у пошуках їжі, безпечного притулку, потім — у пошуках 

нових, більш зручних і багатих земель. У давні часи люди пересувалися пішки та водою, за 

допомогою примітивних човнів і плотів. Відкриття колеса й використання тварин як тяглової сили, 

а пізніше поява вітрильних І вітрильно-гребних суден значно активізували пересування людей. 

З появою розподілу праці з'явилися подорожі з метою обміну й торгівлі. Мандруючи, люди 

відкривали нові місця, розширювали знання щодо навколишнього світу. Пізнавальний мотив 

спочатку мав вторинне значення, але з часом перетворився на самостійну мету подорожі. 

Безумовно, господарські потреби і людська допитливість були першими мотивами подорожей 

людини, багато з яких відображено у стародавньому епосі, що дійшов до нашого часу. Одними з 

найдавніших мандрівників можна вважати єгиптян. Найвідомішою подорожжю, яка була 

проілюстрована зображеннями з написами на стінах храму Амон-Ра у Фівах (Луксор), стала 

експедиція цариці Хатшепсут до країни Пунт (узбережжя Східної Африки) в XV ст. до н. е. 

Головною водною магістраллю єгиптян була ріка Ніл, але вони здійснювали й морські 

подорожі. Найвидатнішими мореходами давнини були фінікійці, які подорожували Середземним 

морем і вздовж західних берегів Європи та Африки, Фінікійцям належить цілий ряд географічних 

відкриттів. На думку вчених-істориків, вони першими дали назву материкам Європі та Азії. 

Мотивами подорожей залишалися господарські (торгівля, будівництво) й пізнавально-

розвідувальні потреби. Проте в ті часи вже з'явилися релігійні мотиви (паломництво до храмів) й 

мотиви, пов'язані з появою перших державних утворень (завоювання нових земель. укріплення 

державних кордонів, контроль за територією тощо). У цей період визначилися «сім див світу», які 

слід було побачити: єгипетські піраміди, висячі сади Семіраміди у Вавилоні, статуя Зевса роботи 



Фідія в Олімпії, храм Артеміди в Ефесі, Мавзолей у Галікарнасі, Колос Родоський та 

Александрійський маяк. Крім перших двох див всі інші були плодами культури давньогрецької 

цивілізації. Отже, перші століття нашої ери були сприятливими для подорожей: зручні шляхи добре 

охоронялися, римські гроші приймалися всюди, латину і грецьку розуміли в більшості країн, 

кордони були прозорими. У цей час значно посилився релігійний мотив подорожей, як наслідок 

появи великих світових релігій, зокрема— християнства. Паломництво залишилося одним з 

основних мотивів подорожей в епоху середньовіччя. 

В епоху середньовіччя V-XVI ст., умови подорожі були складними: феодальна 

роз'єднаність територій, численні небезпеки на шляхах, розбійники й пірати, поганий стан шляхів 

і недосконалість транспорту, безмежна влада релігії над людиною. У цей час мандрували купці та 

дипломати, письменники й вчені, ремісники та школярі, місіонери й паломники. Це був період 

великих переселень народів, військових походів і завоювань, що дає нам підстави стверджувати, 

що в середні віки мобільність людських мас збільшилася. Подорожі й відкриття ХV-ХVІ ст. 

поклали початок створенню двох великих колоніальних імперій — іспанської та португальської. У 

ХVІІ-ХVIII ст. Іспанія й Португалія перестали бути провідними державами у справі дослідження 

та відкриття нових земель і на перший план вийшли Голландія й Англія. 

 

Питання для самоперевірки: як розвивався туризм в І період розвитку? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

 знайти та переглянути відео  

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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