
Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Туристичні ресурси України» належить до вибіркових 

компонент циклу професійної підготовки здобувача першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти ОПП Екологія, метою якої є професійна підготовка спеціаліста-еколога, яка 

передбачає теоретичну та практичну підготовку до здійснення самостійних наукових 

пошуків стосовно геопросторових аспектів організації, розвитку і функціонування 

національного туристсько-рекреаційного комплексу на базі ринкових механізмів, в контексті 

модернізації у відповідності до глобальних процесів, проблем та необхідності входження 

України в світову індустрію туризму.  

 

Навчальний контент 

Теми лекцій Теми практичних занять Методи 

контролю 

К-ть  

балів 

Змістовий модуль І. Теоретико-методологічні основи вичення туристичних ресурсів  

Тема 1.  Рекреаційно-

туристичні ресурси: 

поняття, класифікація. 

Основні форми рельєфу в Україні як 

сприятлива умова розвитку туризму. 

 

Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль  

10 
Тема 2.  Характеристика 

природно-рекреаційних 

ресурсів. 

Теоретико-методологічні основи 

вивчення туристичних ресурсів. 

 

Змістовий модуль ІІ. Характеристика туристичних ресурсів України 

Тема 3. Водні, ландшафтні 

та орографічні ресурси 

України. 

Основні водні ресурси в Україні як 

сприятлива умова розвитку туризму. 

 Усне та 

письмове 

опитування, 

тестовий 

контроль 

25 

Тема 4. Структура 

культурно-історичних 

туристичних ресурсів.  

Характеристика природно-заповідного 

фонду України. 

 

Тема 5. Рекреаційне 

районування України.  

Характеристика антропогенних 

ресурсів. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Інфраструктура туризму 

Тема 6. Розвиток сфери 

гостинності. Туристичні 

Паспортизація обраного туристичного 

регіону. 
Усне та 

письмове 

15 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Туристичні ресурси України 

Галузь знань 10 Природничі науки 

Спеціальність                  101 Екологія 

Кількість кредитів 3 

Шифр навчальної 

дисципліни 

ВК 2.9.2 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача  

Кратко Ольга Вікторівна 

Науковий ступінь кандидат історичних наук  

Вчене звання - 

Посада викладача старший викладач кафедри біології, екології та 

методики їх викладання 

Контактний телефон 

викладача 

0936950735 

Профайл викладача http://www.kogpi.edu.te.ua/images/stories/Henrikh/bio

_kaf/vykladachi/kratko.pdf 

 E-mail викладача kratkoolya@gmail.ua 

 Розклад консультацій Очні консультації 

 Час проведення 14.40 − 17.00 

 Місце проведення 45 ауд.  

mailto:kratkoolya@gmail.ua


підприємства.  опитування,

тестовий 

контроль 
Тема 7. Туристичні 

підприємства. 

Характеристика туристичних 

ресурсів України. 

Тема 8. Санаторно-курортне 

господарство. 

Методика дослідження туристичних 

ресурсів певної території. 

Тема 9. Оцінка 

рекреаційних ресурсів. 

Туристичні ресурси Тернопільщини. 

Інфраструктура туризму. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 10 

Підсумковий контроль 40 

Всього 100 

Формування програмних компетентностей 

Індекс в 

матриці ОП 
Програмні компетентності 

ІК 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні 

проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого 

природокористування, що передбачає застосування основних теорій та 

методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов 

ЗК01. Здатність до визначення і розуміння загальнолюдських та національних 

культурних цінностей. 

ЗК02. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня для донесення інформації та власного досвіду. 

ЗК06. Здатність працювати в команді, використовуючи навички міжособистісної 

взаємодії. 

ФК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ФК12. Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної 

мережі. 

 

Формування програмних результатів  

Індекс в 

матриці ОП 
Програмні результати навчання 

ПР06. Аналізувати фактори, що визначають формування ландшафтно-

біологічного різноманіття. 

ПР16. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо 

проблем та формування територій природно-заповідного фонду та 

екологічної мережі. 

 Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання тем / модулів відбувається 

під час  проведення консультацій керівника курсу.   

 Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час тестового контролю 

заборонене (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час підготовки практичних завдань в процесі заняття.   

 Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником 

курсу. 

Літературні джерела  

Основна 

1. України «Про туризм» від 18 листопада 2003 р. № 1282 // Урядовий кур’єр. 2003.  25 груд. 

(№ 244) С. 15-19. 

2. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. 

3. Закон України «Про курорти» від 5.10.2000 р. № 2026. 



4. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. 

К., 1998. 130 с. 

5. Бейдик О.О. Рекреаційне районування. ГЕУ, в 3-х т. К. : вид-во ім. М.П. Бажана, 1990. Т.3. 

6. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, 

термінологія, районування.  К. : Видавничо-поліграф. центр «Київський університет».  2001. 

– 395 с. 

7. Кузик С.П. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія.  

Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. 254 с. 

8. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: навч. Посібник.  К.: Альтерпрес, 2007.  369 с. 

9. Масляк П.О. Рекреаційна географія: навч. посібник. К.: Знання, 2008. 343 с. 10.  

10. Мацола В.Л. Рекреаційно-туристичний комплекс України // НАН України. Інститут 

регіональних досліджень. Львів, 1997. 156 с. 

11. Мацола В.І. Рекреаційно-оздоровчо-туристичний комплекс (питання теорії, методології, 

практики). Львів, 1998. 278 с. 

12. Петранівський В.Л. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. 2-ге вид., виправл.  К.: Знання, 

2008. 575 с. 

13. Рутинський М.Й. Географія туризму України: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., перероб. і 

доп.  К.: Центр навчальної літератури, 2004. 160 с. 

14. Симоненко Б.К. Регіони України: проблеми розвитку.  К.: Наукова думка, 1997. 

15. Стафійчук В.І. Рекреалогія: навч. посібник.– К.: Альтпрес, 2006. 

16. Туристичні ресурси України. К.: Ін-тут туризму федерації профспілок України, 1996. 352 

с. 

17. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник. К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. 312 с. 

Додаткова 

1. Геоекологія рекреаційних зон України.  К. : Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 1996.  200 с.  

2. Гетьман В.І. Українські Карпати. Ландшафтно-рекреаційні ресурси. Тернопіль: Навчальна 

книга  Богдан, 2010.  136 с.  

3. Інформаційні інтернет – ресурси галузей туризму та готельно-ресторанного господарства: 

інформаційно – довідкове видання.  Львів: Інститут економіки і туризму, 2009. 52 с.  
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6. Поп С.С. Природні ресурси Закарпаття. Ужгород : ТОВ «Спектраль», 2002. 296 с.  

7. Правове регулювання туристичної діяльності: збірник нормативно-правових актів.  К.: 

Юрінком, Інтер, 2002. 640 с.  

8. Природо-заповідний фонд України загальнодержавного значення: довідник.  К., 1998. 240 

с.  

9. Соціально-економічна географія України: навч. посібник. Львів: Світ, 2000.  
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Інформаційні ресурси 

http://www.necu.org.ua – Національний екологічний центр України. 

www.ecoleague.net – Всеукраїнська екологічна ліга. 

www.rac.org.ua – Русурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля». 

http://clubofrome.org.ua –  Український римський клуб. 

www.ecoclub.kiev.ua – Екоклуб «Зелена хвиля», екопосилання, зелений кінотеатр. 

http://biology.org.ua – Український біологічний сайт, екол. олімпіади, турніри. 

http://biol.univ.kiev.ua – Біофак Київського ун-ту ім. Тараса Шевченка. 

http://ecoportal.univ.kiev.ua – Матеріали екол. конф., публікації, освіта. 

http://elvisti.com/ecology – Електронні вісті «Екологія». 

http://shlapak.org.ua – Екологічні продукти. 

www.biospase.nw.ru – Біорізноманіття, еволюційна біологія, біоетика, голоси птахів. 

www.floranimal.ru  – Енциклопедія рослин і тварин. Національні парки світу. 

http://www.necu.org.ua/
http://www.ecoleague.net/
http://www.rac.org.ua/
http://clubofrome.org.ua/
http://www.ecoclub.kiev.ua/
http://biology.org.ua/
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http://ecoportal.univ.kiev.ua/
http://elvisti.com/ecology
http://shlapak.org.ua/
http://www.biospase.nw.ru/
http://www.floranimal.ru/


http://proeco.visti.net/naturalist/ – Електронна версія журналу «Натураліст». 

www.ecolife.ru – Сайт журналу «Экология и жизнь». 

http://www.ukrsmb.info/eg.htm – Сайт «Екологічної газети». 

www.ecocoop.ru – Проект «Екоспівдружність», дитяча рос. екол. школа. 

http://Ukrainainkognita.org.ua – Природо-заповідний фонд України. 

http://www. tourism.gov.ua - Офіційний сайт департаменту туризму Міністерства культури і 

туризму України  

http://www.ukrstat.gov.ua. - Офіційний сайт Держкомстату України  

http://www.globaltradealert.org/about - Туристические организации (GTA)  

www.qdpro.com.ua  Історія туризма  

www.mdoffice.com.ua  Официальний сайт Организация международного туризма  

http://www.world-ecotourism.org/ruso/declarations/dec_quebec.htm  Глобальный этический кодекс 

туризма ВТО  

http://www.world-ecotourism.org/ruso/ global globalcodeethicscodе documents    Квебекская 

декларация по экологическому туризму 22 мая 2002 г.  

www.mintourism.crimea-portal.gov.ua  Міністерство курортів і туризму АР Крим   

www.ukrmuseum.org.ua  Музейний простір України  

www.tourism.crimea.ua  Офіційний Інтернет-сайт Криму “Крим туристичний”   

www.7chudes.in.ua  Офіційний сайт Всеукраїнського проекту «7 чудес України»  

www.ukrstat.gov.ua  Офіційний сайт Державного Комітету статистики України  

http://www.unctad.org Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку ЮНКТАД   

http://www.oecd.org . Офіційний сайт Організації економічного співробітництва і розвитку 

http://oberon.sourceoecd.org  Статистична інформація   

http://www.weforum.org  Офіційний сайт Світового економічного форуму   

http://www.wto.org   Офіційний сайт Світової Організації торгівлі   

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat Офіційний статистичний сайт Євросоюзу  
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