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Лінк на освітній контент 
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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3/90 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (14 год.), лабораторні (16 год.), 

самостійна робота (60 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  

Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проектами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

Відвідування занять. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу активно розвиваються автономні 

навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати 

додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку 

тем лабораторних занять змістових модулів та виступити з 

презентацією чи інформуванням додатково (оцінюється 

окремо). 

Що будемо вивчати? У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде: 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки між явищами та 

процесами на світовому туристичному ринку;  

користуватися статистичними базами даних, що 

відображають динаміку світових туристичних потоків;  

здійснювати дослідження глобального та регіональних 

ринків туристичних послуг. 
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Чому це треба вивчати? Метою навчальної дисципліни є формування теоретичних 

знань з наявних туристичних ресурсів України в цілому та 

окремих її регіонів і визначення можливостей їх 

використання в туризмі; вивчення різноманітних складових 

туристичних ресурсів України для створення 

конкурентоспроможного національного турпродукту; 

формування у студентів фахового світогляду, базового 

рівня знань стосовно геопросторових аспектів організації, 

формування знань про об’єкти пізнавального, оздоровчого 

та спортивного туризму різних регіонів України, їх 

туристичний потенціал і перспективи реалізації, вмінь 

обчислювати основні показники туристичного потенціалу 

та на їх основі робити висновки про туристичну 

привабливість регіону. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатний класифікувати туристські ресурси за основними 

підходами, аналізувати запаси туристських ресурсів за 

регіонами України. 

Здатний аналізувати особливості розвитку туристичної 

галузі України, визначати регіональні особливості держави 

щодо розвитку окремих видів туризму та рекреації. 

Здатний виявляти основні проблеми та перспективи 

розвитку туристської індустрії України. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність у пізнанні закономірностей розміщення, 

особливості структури, потенційні запаси та сучасний 

рівень використання різноманітних видів рекреаційних й 

туристичних ресурсів. 

Здатність виявляти регіональні особливості використання 

туристських ресурсів до відповідної спеціалізації 

туристсько-рекреаційних районів. 

Здатність до пізнання закономірностей розміщення, 

особливостей структури, потенційних запасів та сучасний 

рівень використання різноманітних видів туристських 

ресурсів. 

Здатність давати рекомендації і пропонувати певні рішення 

щодо розвитку туристських районів. 

Зміст дисципліни Вступ. Географічні аспекти формування туристських 

ресурсів України. 

Природно-ресурсний потенціал України.   

Природні туристські ресурси України. 

Антропогенні туристські ресурси України. 

Ресурси туристської інфраструктури. 

Класифікація туристських територій України. 

Туристські ресурси туристських районів України. 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять, дискусій, індивідуальних 

занять, самостійної роботи, проблемних бесід; 

використання методу кейсів, творчих індивідуальних 

завдань; виконання модульного та підсумкового контролю. 

Міждисциплінарні зв’язки Краєзнавство і туризм;  Географія туризму; Картографія з 

основами топографії; Географія материків і океанів; 

Регіональна економічна і соціальна географія;  

Інформаційне забезпечення (з 

репозитарію, фонду 

Стафійчук В. І., Малиновська О. Ю. 

Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу: 



бібліотеки УДПУ та ін.) Європа, Азія, Австралія та Океанія: навч. посібник. Київ: 

Альтерпрес, 2009. 427 c. 

Матвієнко А. Т. Туристичні WEB-ресурси України: сучасні 

підходи та критерії інформаційнокомунікаційного 

забезпечення туристичної галузі. Бібліотекознавство. 

Документознавство. Інформологія. 2011. № 3. С. 36–41. 

Поточний контроль Виконання лабораторних завдань, завдань самостійної 

роботи, проходження модульного та підсумкового 

тестування. 

Підсумковий контроль Екзамен 
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