Вступ
Програма навчальної дисципліни «Географія рекреаційно-туристського
потенціалу України», складена відповідно до освітньої програми підготовки
бакалавра за напрямом підготовки 0401 «Географія», спеціальністю 6.040104
«Географія».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система наукових знань
про туристсько-рекреаційні ресурси України, сучасні підходи до
туристичного районування, особливості використання туристичних та
рекреаційних ресурсів у туристсько-рекреаційній діяльності.
Міждисциплінарні зв’язки: при викладанні курсу «Географія
рекреаційно-туристського потенціалу України» передбачено його тісні
зв’язки з іншими дисциплінами, такими як географією, екологією,
археологією, екскурсознавством, музеєзнавством, геологією, педагогікою,
економікою, культурологією, історією України.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Туристсько-рекреаційні ресурси. Рекреація. Туризм.
2. Рекреаційно-туристське районування території України.

1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Кількість кредитів – 3
Модулів – 3
Змістових модулів – 2
ІНДЗ: є
Загальна кількість годин – 108
Тижневих годин
(для денної форми навчання):
аудиторних – 3
самостійної роботи – 5
консультації – 1

Галузь знань, напрям
підготовки, освітній
ступінь
0401 Природничі науки
6.040104 Географія

Характеристика навчальної
дисципліни
Денна форма навчання
За вибором
Рік підготовки – 4
Семестр – 8
Лекції – 24 год.
Практичні – 24 год.
Самостійна робота – 30 год.

Бакалавр

Індивідуальна робота – 30 год.
Форма контролю: екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення дисципліни «Географія рекреаційнотуристського потенціалу України» є сформувати у студентів систему базових
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знань про туристсько-рекреаційні ресурси України, сучасні підходи до
туристичного районування, особливості використання туристичних та
рекреаційних ресурсів у туристсько-рекреаційній діяльності, а також виявити
проблеми і перспективи розвитку туризму в різних регіонах України.
1.2. Основними завданнями дисципліни «Географія рекреаційнотуристського потенціалу України» є:
– ознайомитися з теоретичними та методичними основами вивчення
туристсько-рекреаційних ресурсів та туристсько-рекреаційної діяльності,
засвоїти основні поняття та категорії курсу;
– дати характеристику видів туристсько-рекреаційних ресурсів;
– розкрити особливості розвитку туризму в Україні, охарактеризувати
сучасні його види та форми;
– ознайомитися з існуючими підходами до туристичного районування
території України, охарактеризувати туристсько-рекреаційні ресурси
регіонів;
– окреслити проблеми та перспективи розвитку світового туризму та
визначити роль України у світовому туристичному комплексі.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної програми студенти
повинні знати:
– основні поняття та категорії курсу;
– сутність туристсько-рекреаційних ресурсів та їх класифікацію;
– історичні аспекти становлення туризму, як самостійного виду
економічної діяльності на території України;
– види та форми туристсько-рекреаційної діяльності;
– підходи до туристичного районування України;
– туристсько-рекреаційні ресурси регіонів України;
– проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні;
– туристсько-рекреаційні ресурси України світового значення, місце
України в світовому туристичному комплексі;
вміти:
– давати визначення основним поняттям та категоріям курсу;
– характеризувати окремі види туристсько-рекреаційних ресурсів;
– визначати основні етапи розвитку індустрії туризму;
– давати характеристику видам туризму та туристсько-рекреаційної
діяльності;
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– розкривати особливості та давати оцінку туристсько-рекреаційних
ресурсів регіонів України;
– пояснювати регіональні особливості розвитку туризму в Україні;
– оцінювати перспективи подальшого використання туристськорекреаційних ресурсів та розвитку туризму в Україні;
– аналізувати туристсько-рекреаційні ресурси України та визначати
роль країни у світовому туристичному комплексі;
– самостійно знаходити та аналізувати джерела географічної
інформації, які стосуються туристсько-рекреаційних ресурсів України.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити
ECTS.

3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль І.
Туристсько-рекреаційні ресурси. Рекреація. Туризм.
Тема 1. Сутність туристсько-рекреаційних ресурсів та їх
класифікація (2 години).
Сутність понять «рекреаційні ресурси», «туристичні ресурси»,
«туристсько-рекреаційні ресурси». Кількісні та якісні характеристики
туристичних ресурсів. Підходи до оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів.
Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів. Основні види
туристсько-рекреаційних
ресурсів.
Туристсько-рекреаційні
ресурси
природного походження (морські та океанічні узбережжя, озера та річки,
гірські системи, геоморфологічні об’єкти, національні парки, бальнеологічні
ресурси, ландшафти). Природно-антропогенні туристсько-рекреаційні
ресурси (національні природні парки, природні та біосферні заповідники,
заказники та пам’ятки природи, дендропарки, ботанічні сади, зоопарки).
Суспільні
туристсько-рекреаційні
ресурси
(археологічні
ресурси,
архітектурні споруди, пам’ятники історії та культури та їх різновиди, музеї,
парки культури та відпочинку, торговельно-розважальні центри, центри
паломництва). Подієві туристичні ресурси (гастрономічні фестивалі,
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карнавали, театралізовані шоу, спортивні змагання, музичні конкурси,
аукціони, покази мод, політичні та економічні форуми, природні явища).
Тема 2. Рекреація та туризм як форма використання туристськорекреаційних ресурсів (2 години).
Сутність понять «рекреація» та «туризм». Функції туризму
(економічна, соціокультурна, рекреаційна, екологічна, комунікативна,
світоглядна). Фактори, що впливають на розвиток туризму (екологогеографічні, економічні, політичні, інформаційні, культурні). Основні
показники розвитку туризму. Етапи світового розвитку туризму.
Класифікація видів туризму. Традиційні види туризму. Нетрадиційні
види туризму.
Тема 3. Туристсько-рекреаційний імідж території (2 години).
Поняття «образ», «імідж», «бренд» території та їх співвідношення.
Культурно-образний підхід як основа формування туристичного образу
території.
Туристичний імідж країни в умовах глобалізації. Функції туристичного
іміджу. Види туристичного іміджу (позитивний, слабко виражений, занадто
традиційний, суперечливий, змішаний, надмірно привабливий, негативний).
Алгоритм створення туристсько-рекреаційного іміджу території.
Туристичний брендинг. Бренд країни та етапи його створення. Типи
туристичних брендів. Національний бренд країни. Механізми реалізації
брендингу та іміджевої політики країни.
Змістовий модуль ІІ.
Рекреаційно-туристське районування території України.
Тема 1. Історія організації туризму в Україні (4 години).
Перші письмові згадки про рекреаційно-туристичну діяльність в
Україні. Рекреація і туризм в період Київської Русі. Розвиток туризму та
рекреації вперіод до XVIII ст. Курорти Галичини, Наддніпрянської України,
Криму до Першої Світової війни. Туризм у міжвоєнний період.
Найважливіші санаторно-курортні райони України до 1941 р. Післявоєнний
період. Розвиток туризму у 70-ті, 80-ті роки ХХ ст. Туризм та рекреація за
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часів незалежності.
Тема 2. Туристично-рекреаційні ресурси України (4 години).
Природно-кліматичні рекреаційно-туристичні ресурси. Культурноісторичні рекреаційно-туристичні ресурси. Інфраструктурні рекреаційнотуристичні ресурси. Фактори формування територіальних туристичнорекреаційних об'єднань. Форми сучасної територіальної організації
рекреаційно-туристичного обслуговування. Поділ території України на
рекреаційно-туристичні утворення.
Тема 3. Західна рекреаційна зона (4 години).
Загальна характеристика Західної рекреаційної зони. Природні,
суспільні туристсько-рекреаційні ресурси Західної рекреаційної зони.
Туристсько-рекреаційні ресурси Карпатського та Придністровського
рекреаційного регіонів. Проблеми та перспективи використання туристськорекреаційних ресурсів та розвитку туризму та рекреації Західної рекреаційної
зони.
Тема 4. Причорноморсько-Азовська або Південна рекреаційна зона (2
години).
Загальна характеристика Причорноморсько-Азовської рекреаційної
зони. Природні, культурно-історичні туристсько-рекреаційні ресурси
Південної рекреаційної зони. Туристсько-рекреаційні ресурси Кримського та
Азово-Чорноморського рекреаційних регіонів. Проблеми та перспективи
використання туристсько-рекреаційних ресурсів та розвитку туризму та
рекреації Причорноморсько-Азовської рекреаційної зони.
Тема 5. Центрально-Українська рекреаційна зона (2 години).
Загальна характеристика Центрально-Української рекреаційної зони.
Природні, культурно-історичні туристсько-рекреаційні ресурси ЦентральноУкраїнської
рекреаційної
зони.
Туристсько-рекреаційні
ресурси
Придніпровського, Столичного, Подільського та Поліського рекреаційних
регіонів. Проблеми та перспективи використання туристсько-рекреаційних
ресурсів та розвитку туризму та рекреації Центрально-Української
рекреаційної зони.
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Тема 6. Східна рекреаційна зона (2 години).
Загальна характеристика Східної рекреаційної зони. Природні,
культурно-історичні туристсько-рекреаційні ресурси Східної рекреаційної
зони. Туристсько-рекреаційні ресурси Придонецького рекреаційного регіону.
Проблеми та перспективи використання туристсько-рекреаційних ресурсів та
розвитку туризму та рекреації Східної рекреаційної зони.

4. Структура навчальної дисципліни

Індивідуальна
робота

Змістовий модуль I.
Туристсько-рекреаційні ресурси. Рекреація. Туризм.
Тема 1. Сутність туристсько-рекреаційних ресурсів та їх
4
2
класифікація.
Тема 2. Рекреація та туризм як форма використання
4
2
туристсько-рекреаційних ресурсів.
Тема 3. Туристсько-рекреаційний імідж території.
4
2
Тема 4. Кількісні та якісні характеристики туристичних
5
2
ресурсів.
Тема 5. Класифікація туристсько-рекреаційних
5
2
ресурсів.
Тема 6. Функції туризму. Традиційні та нетрадиційні
5
2
види туризму.
Тема 7. Туристсько-рекреаційний імідж країни.
5
2
Змістовий модуль IІ.
Рекреаційно-туристське районування території України.
Тема 1. Історія організації туризму в Україні.
6
4
Тема 2. Туристично-рекреаційні ресурси України.
6
4
Тема 3. Західна рекреаційна зона.
6
4
Тема 4. Причорноморсько-Азовська або Південна
4
2
рекреаційна зона.
Тема 5. Центрально-Українська рекреаційна зона.
4
2
Тема 6. Східна рекреаційна зона.
4
2
Тема 7. Територіальні туристично-рекреаційні
5
2
об'єднання.
Тема 8. Характеристика туристсько-рекреаційних
9
3
ресурсів Західної рекреаційної зони.
Тема 9. Туристсько-рекреаційні ресурси Карпатського
8
2
та Придністровського рекреаційного регіонів.

Самостійна
робота

Практичні
заняття

Лекції

Тема

Усього

Кількість годин
У тому числі

2

-

2

-

2

-

1

2

1

2

1

2

1

2

2
2
2

-

2

-

2
2

-

1

2

2

4

2

4
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Тема 10. Характеристика туристсько-рекреаційних
ресурсів Причорноморсько-Азовської
рекреаційної зони.
Тема 11. Характеристика туристсько-рекреаційних
ресурсів Центрально-Української рекреаційної
зони.
Тема 12. Характеристика туристсько-рекреаційних
ресурсів Східної рекреаційної зони.
Всього

8

-

3

1

4

8

-

3

1

4

8

-

3

1

4

108

24

24

30

30

5. Теми практичних занять
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тема
Кількісні та якісні характеристики туристичних ресурсів.
Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів.
Функції туризму. Традиційні та нетрадиційні види туризму.
Туристсько-рекреаційний імідж країни.
Територіальні туристично-рекреаційні об'єднання.
Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів Західної
рекреаційної зони.
Туристсько-рекреаційні ресурси Карпатського та
Придністровського рекреаційного регіонів.
Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів
Причорноморсько-Азовської рекреаційної зони.
Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів ЦентральноУкраїнської рекреаційної зони.
Характеристика туристсько-рекреаційних ресурсів Східної
рекреаційної зони.
Разом

Кількість
годин
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
24

6. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Завдання
Підходи до класифікації туристичних ресурсів за різними
авторами
Нові види туризму та їх характеристика
Інформаційні ресурси та їх роль у туризмі та рекреації.
Всесвітня туристична організація: історія створення та сучасний
стан діяльності.
Законодавче та правове регулювання туристичної діяльності в
різних країнах світу. Види формальностей в міжнародному
туризмі.
Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО на території України.
Сім чудес України.
Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку
України.

Кількість
годин
3
3
3
3
3
3
3
3
9

9
10

Проблеми формування позитивного іміджу України на
міжнародній туристичній арені.
Прогнози розвитку світового туризму та перспективи освоєння
нових туристсько-рекреаційних ресурсів в Україні.
Разом

3
3
30

7. Індивідуальні завдання
Кожному студенту необхідно виконати індивідуально-дослідне
завдання – написати реферат за темою: «Рекреаційно-туристичний потенціал
адміністративного району» (про свій адміністративний район). Реферат
передбачає виклад матеріалу в обсязі 30 сторінок. Обов’язковими
структурними компонентами реферату є: титульна сторінка, зміст, вступ
(актуальність, об’єкт, предмет, мета, методи дослідження), основна частина,
висновки, список використаних джерел, додатки. У роботі має бути
ілюстративний матеріал та присутні посилання на джерела інформації.

8. Методи навчання
Основними методами навчання є інформаційно-рецептивний,
ілюстративний,
репродуктивний,
метод
проблемного
викладу,
евристичний. Для пробудження та закріплення інтересу до знань
застосовуються навчальні дискусії, аналіз прикладів з життя.
Упроваджуються методи дистанційного навчання.

9. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Форма контролю – екзамен. Оцінка за екзамен визначається, як сума
балів за письмові відповіді на поставлені завдання та питання
екзаменаційного білету.
Перелік питань до екзамену з курсу
«Географія рекреаційно-туристського потенціалу України»
1.
2.
3.
4.
5.

Сутність понять «рекреаційні ресурси», «туристичні ресурси»,
«туристсько-рекреаційні ресурси».
Кількісні та якісні характеристики туристичних ресурсів.
Підходи до оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів.
Класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів.
Основні види туристсько-рекреаційних ресурсів.
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Туристсько-рекреаційні ресурси природного походження (морські та
океанічні узбережжя, озера та річки, гірські системи, геоморфологічні
об’єкти, національні парки, бальнеологічні ресурси, ландшафти).
Природно-антропогенні туристсько-рекреаційні ресурси (національні
природні парки, природні та біосферні заповідники, заказники та
пам’ятки природи, дендропарки, ботанічні сади, зоопарки).
Суспільні туристсько-рекреаційні ресурси (археологічні ресурси,
архітектурні споруди, пам’ятники історії та культури та їх різновиди,
музеї, парки культури та відпочинку, торговельно-розважальні центри,
центри паломництва).
Подієві туристичні ресурси (гастрономічні фестивалі, карнавали,
театралізовані шоу, спортивні змагання, музичні конкурси, аукціони,
покази мод, політичні та економічні форуми, природні явища).
Сутність понять «рекреація» та «туризм».
Функції туризму (економічна, соціокультурна, рекреаційна, екологічна,
комунікативна, світоглядна).
Фактори, що впливають на розвиток туризму (еколого-географічні,
економічні, політичні, інформаційні, культурні).
Основні показники розвитку туризму.
Класифікація видів туризму.
Традиційні види туризму.
Нетрадиційні види туризму.
Культурно-образний підхід як основа формування туристичного образу
території.
Туристичний імідж країни в умовах глобалізації.
Функції та види туристичного іміджу.
Національний бренд країни.
Механізми реалізації брендингу та іміджевої політики країни.
Історія становлення та розвитку туризму в Україні.
Рекреація і туризм на території України в період Київської Русі.
Природно-кліматичні рекреаційно-туристичні ресурси України.
Культурно-історичні рекреаційно-туристичні ресурси України.
Фактори формування територіальних туристично-рекреаційних
об'єднань.
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27. Форми сучасної територіальної організації рекреаційно-туристичного
обслуговування.
28. Загальна характеристика Західної рекреаційної зони.
29. Туристсько-рекреаційні ресурси Карпатського рекреаційного регіону.
30. Туристсько-рекреаційні ресурси Придністровського рекреаційного
регіону.
31. Проблеми та перспективи використання туристсько-рекреаційних
ресурсів та розвитку туризму та рекреації Західної рекреаційної зони.
32. Природні, культурно-історичні туристсько-рекреаційні ресурси
Південної рекреаційної зони.
33. Туристсько-рекреаційні ресурси Кримського та Азово-Чорноморського
рекреаційних регіонів.
34. Проблеми та перспективи використання туристсько-рекреаційних
ресурсів та розвитку туризму та рекреації Причорноморсько-Азовської
рекреаційної зони.
35. Загальна характеристика Центрально-Української рекреаційної зони.
36. Туристсько-рекреаційні ресурси Придніпровського та Столичного
рекреаційних регіонів.
37. Туристсько-рекреаційні ресурси Подільського та Поліського
рекреаційних регіонів.
38. Проблеми та перспективи використання туристсько-рекреаційних
ресурсів та розвитку туризму та рекреації Центрально-Української
рекреаційної зони.
39. Природні, культурно-історичні туристсько-рекреаційні ресурси Східної
рекреаційної зони.
40. Туристсько-рекреаційні ресурси Придонецького рекреаційного регіону.
41. Проблеми та перспективи використання туристсько-рекреаційних
ресурсів та розвитку туризму та рекреації Східної рекреаційної зони.
42. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку
України.
43. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО на території України.
44. Проблеми формування позитивного іміджу України на міжнародній
туристичній арені.
45. Прогнози розвитку світового туризму та перспективи освоєння нових
туристсько-рекреаційних ресурсів в Україні.
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10. Методи та засоби діагностики успішності навчання
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи
оцінювання: поточне тестування та опитування; оцінювання виконання
практичних робіт; оцінювання виконання ІНДЗ; оцінювання виконання
самостійної роботи; екзамен.

11. Розподіл балів та критерії оцінювання
Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється на
основі результатів поточного контролю і модульного контролю знань.
Результати поточного контролю:
– оцінки за підготовку до практичних занять;
– оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання;
– оцінка за виконання самостійної роботи.
Оцінювання підготовки до практичного заняття враховує наявність
письмової доповіді на питання й рівень компетентності у ньому. Оцінювання
здійснюється за 2-бальною шкалою (1 бал – достатній, 2 бали – високий
рівень компетенції у питаннях). Максимальна кількість балів за 10 тем
практичних занять становить 20.
Оцінка індивідуального завдання складає 12 балів за шкалою ЕСТS.
1 бал – завдання виконано поверхнево.
2 бали – фрагментарне виконання лише частини завдання (25%).
3 бали – фрагментарне виконання частини завдання (55%).
4 бали – фрагментарне виконання лише частини завдання (75%).
5 балів – завдання виконано повністю, стиль виконання – копіювальний
(відтворення відомостей без чіткого усвідомлення їх суті).
6 балів – завдання виконано повністю, стиль виконання – копіювальний
(відтворення відомостей без чіткого усвідомлення їх суті, частина відтворена
і пояснена).
7 балів – завдання виконано повністю, стиль виконання евристичний
(відтворення відомостей з елементами власних суджень).
8 балів – завдання виконано повністю. Чітка аргументація та виділення
ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконання завдання.
Використання новітніх джерел літератури. Стиль виконання – пошуковий.
9-10 балів – завдання виконано повністю. Чітка аргументація та
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виділення ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконання завдання.
Використання новітніх джерел літератури. Стиль виконання – евристичний з
елементами пошукового.
11-12 балів – завдання виконано повністю. Чітка аргументація та
виділення ключових позицій. Глибоке розуміння суті виконання завдання.
Використання новітніх джерел літератури. Оригінальність. Стиль виконання
– творчий.
Для оцінки самостійної роботи студента передбачено 8 балів (1-2 бали
– початковий рівень компетенції, 3-4 бали – середній рівень компетенції, 5-6
– достатній, 7-8 – високий рівень компетенції).
Результати модульного контролю:
– оцінка за виконання контрольної роботи змістового модуля 1;
– оцінка за виконання контрольної роботи змістового модуля 2.
Підсумкова оцінка складається з поточної модульної оцінки (максимум
– 40 балів) і контрольної модульної оцінки (максимум – 60 балів). Якщо у
підсумку виконання всіх видів навчальної роботи (семінарських занять,
індивідуальної та самостійної роботи, модульних контрольних робіт) з даної
дисципліни студент набирає не менше 60 балів, то, за письмовою згодою
студента, вона може бути зарахована як підсумкова оцінка з навчальної
дисципліни. У протилежному випадку, або за бажанням підвищити рейтинг,
студент складає екзамен. При цьому бали, набрані за результатами
модульних контрольних робіт, анулюються. Оцінка за екзамен визначається в
балах (від 0 до 60) за результатами відповідей на питання екзаменаційного
білету.

Поточний контроль (мах = 40 балів)

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)

М1
Практичні роботи
ЗМ1

ЗМ2

10 балів

10 балів

М2

М3

М4

ІНДЗ

С.Р.

МКР1

МКР2

12
балів

8 балів

30
балів

30
балів

Загальна
кількість балів

Оцінювання

100

М – модуль, ЗМ – змістовий модуль,
ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання, С. Р. – самостійна робота
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11. Методичне забезпечення
«Методичні рекомендації з курсу “Географія рекреаційно-туристського
потенціалу України” для студентів географічного факультету спеціальності
6.040104 – Географія» .
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