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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Вивчення «Туристичних ресурсів України» має чітку практичну 
спрямованість: знання про ресурсну забезпеченість, що дозволяє не лише 
мати уявлення про специфіку туристичного продукту України та її регіонів, 
а і створювати масові й ексклюзивні тури, опираючись на існуючі 
матеріальні і нематеріальні ресурси, дають можливість орієнтуватися у 
багатстві пропозицій при організації власного відпочинку. До туристичних 
ресурсів можна віднести все, що може бути використано для задоволення 
потреб туристів. Це можуть бути об'єкти та явища природного й 
антропогенного походження, що використовуються для відновлення 
життєвих сил людини та задоволення її соціальних потреб і впливають на 
територіальну організацію туристичної діяльності, формування 
територіальних туристичних комплексів, їх спеціалізацію та економічну 
ефективність. 

Мета та цілі 

Мета навчальної дисципліни «Туристичні ресурси України» в системі 
підготовки фахівців з туризму передбачає ознайомлення із рекреаційно-
туристським потенціалом України загалом та на прикладі регіонів зокрема, 
який використовується і може бути залучений для розвитку різних видів 
туризму й туристської індустрії, з метою підняття іміджу України на 
світовому туристському ринку. Головними завданнями навчальної 
дисципліни є: розкрити сутність туристичних ресурсів України та їх 
структуру; здійснити комплексний аналіз туристичних ресурсів України за 
видами; здійснити аналіз природних, природно-антропогенних та суспільно-
історичних ресурсів за регіонами, з метою оцінки рекреаційно-туристичного 
потенціалу України та визначення туристичних дестинацій. 
 



Результати 
навчання 

 
 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з 
теорії туризму, пояснювати особливості організації рекреаційно-
туристичного простору, аналізувати туристичний потенціал території, 
здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати 
туристичну інформацію, уміння презентувати туристичний інформаційний 
матеріал. 
 
 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності):. 
Здатність аналізувати та оцінювати, інтерпретувати. Здатність логічно і 
системно мислити, креативність та інше. Здатність планувати та управляти 
часом, презентувати. Діяти свідомо та відповідально. 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи туризмознавства», «Географія 
туризму», «Рекреаційні комплекси світу» 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Тема 1.Вступ. Сутність 
туристсько-рекреаційних 

ресурсів та їх 
класифікація. 

Об′єкт і предмет курсу «Туристичні ресурси 
України». Відомості про державу Україна (площа, 
населення, кордони). Короткий огляд формування 
території України. Визначення понять «туризм», 
«туристські ресурси». Сутність туристсько-
рекреаційних ресурсів та значення для розвитку 
туризму в Україні. Значення туристських ресурсів. 
Види туристських ресурсів. 
 

 
Анотація 

матеріалу, 
практичні 
завдання 

 

Тема 2.Природні 
туристичні ресурси 

України. 

Характеристика природних ресурсів, що мають 
вплив на розвиток туризму. Значення природних 
туристських ресурсів. Клімат як туристський 
ресурс. Характеристика водних ресурсів. 
Спелеологічні ресурси та їх характеристика. 
Особливості залучення спелеологічних ресурсів у 
туристичну діяльність. Лісові ресурси як об'єкт 
туризму. 
 

практичні 
завдання 

 
 

Тема 3. Природно-
антропогені туристичні 

ресурси України. 

Закон України «Про природно-заповідний фонд». 
Огляд заповідників України. Національні природні 
парки як об'єкти для туризму. Природні 
архітектурні об'єкти туризму. Міські об'єкти 
природно-заповідного фонду. 
 

практичні 
завдання 

 

Тема 4. Історико-культурні  
туристичні ресурси 

України. 

Історичні пам'ятники України як пізнавальний 
туристський ресурс. Археологічні ресурси як 
об'єкти показу туристам. Народні промисли 
України. Національні свята як відродження 
духовності народу. Видовищні та масові події як 
об'єкти туризму. 
 

практичні 
завдання, 

 



Тема 5. Туристичні 
ресурси Полісся 

Характеристика фізико-географічного положення 
областей Полісся (Волинської, Рівненської, 
Житомирської, Чернігівської, півночі Київської). 
Огляд та особливості використання водних 
ресурсів. Огляд пізнавальних туристських 
ресурсів. Історико-архітектурні пам'ятки Луцька та 
Чернігова. Національний природний парк 
«Шацький» та його використання у туризмі. 
Туристські центри, райони та зони Полісся. 
 

практичні 
завдання. 
підготовка 

презентацій. 

Тема 6. Туристичні 
ресурси Прикарпатського 

регіону. 

Характеристика фізико-географічного положення 
Західних областей України і Закарпатської, Івано-
Франківської, Львівської, Чернівецької областей. 
Особливості використання рельєфу у туризмі. 
Характеристика історико-культурних ресурсів. 
Народні промисли областей Західної України. 
Львів як об'єкт Всесвітнього культурного надбання 
(ІОНЕСКО). Об'єкти природно-заповідного фонду. 
Туристські центри, райони та зони Карпат. 
 

практичні 
завдання. 
підготовка 

презентацій 
 

Тема 7.Туристичні ресурси 
Поділля 

Характеристика фізико-географічного положення 
областей Поділля (Вінницької, Тернопільської, 
Хмельницької). Характеристика спелеологічних 
ресурсів Поділля. Огляд пізнавальних туристських 
ресурсів. Національний історико-культурний 
заповідник «Кам'янець». Природно-заповідний 
фонд областей Поділля. Туристські центри, 
райони та зони Поділля. 
. 

практичні 
завдання 
підготовка 

презентацій. 

Тема 8. Туристичні 
ресурси Криму та 

областей Чорноморсько-
Азовського Узбережжя 

Особливості фізико-географічного положення 
Криму та областей Чорноморсько-Азовського 
узбережжя (Одеської, Миколаївської, Херсонської 
областей). Характеристика природних туристських 
ресурсів Криму та областей, що розташовані на 
узбережжі Чорного та Азовського морів. Огляд 
об'єктів пізнавального туризму на території Криму 
та областей Чорноморсько-Азовського 
узбережжя. Об'єкти  природно-заповідного фонду 
на території південних областей України та Криму. 
Туристські центри, райони та зони Криму. 
Екологічна ситуація в регіоні та її вплив на 
розвиток туризму. 
 

практичні 
завдання, 
підготовка 

презентацій. 

Тема 9.Туристичні 
ресурси Центрально- 

Східної України. 
 

Характеристика фізико-географічного 
положенняКиївської, Черкаської, Кіровоградської, 
Полтавської, Сумської,Харківської, 
Дніпропетровської, Луганської, Донецької 
областей. Природні туристські ресурси та їх 
характеристика. Огляд історико-культурних 
туристських ресурсів. Архітектурні пам'ятки Києва. 
Дендрологічні парки «Олександрія» та «Софіївка» 
як об'єкти туристського показу. Туристські центри, 
райони та зони центрально-східної України. 

практичні 
завдання, 
підготовка 

презентацій. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 (Теми 1-4) 20 

Змістовий модуль 1 (Теми 5-9) 40 

Підсумковий контроль (залік) 40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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