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Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Основи 
використання туристично-ресурсного потенціалу території”) 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4 ,  
Заочна форма - 3 

Галузь знань 
24 Сфера 

обслуговування 
(шифр, назва) 

  
За вибором студента 

 

Модулів – 2 
Напрям 

  
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність   
242  Туризм 

 

2-й            2-й 
Курсова робота - немає Семестр 

Загальна кількість годин -
120 (заочна форма - 150) 

4-й 4,5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних –4 
самостійної роботи 
студента – 3-4 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 

 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 8 год. 
Лабораторні 

 - - 

Самостійна робота 

56 год. 94 год. 
ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання – 1,1 
для заочної форми навчання -  0.3 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

       Дисципліна «Основи використання туристично-ресурсного потенціалу території» 
призначена для підготовки дипломованого спеціаліста за спеціальністю 242 Туризм. 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із значенням туристичних ресурсів у житті 
людини та їхнім місцем у структурі туристично-ресурсного потенціалу України, вивчення 
основних структурних складових туристичних ресурсів: природно-географічної, природно-
антропогенної та суспільно-історичної, ознайомлення з територіальними особливостями 
розміщення та використання.  

Завдання курсу: - набуття теоретичних знань про значення туристичних ресурсів у 
житті людини та функціонуванні суспільства, їхні  функції; 

- вивчення структурних складових туристичних ресурсів та методики їхнього 
оцінювання; 

- ознайомлення із структурою природно-географічних ресурсів   та їхніми 
територіальними особливостями ; 

- ознайомлення із структурою та територіальними особливостями природно-
антропогенних туристичних ресурсів України  ; 

- ознайомлення із структурою та територіальними особливостями суспільно-історичних 
туристичних ресурсів України  ; 

- ознайомлення із туристично-рекреаційним районуванням України. 
 
В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: - структуру туристичного фонду та її основні характеристики; 
- структуру основних типів туристичних ресурсів України та територіальні 

особливості в розрізі       адміністративно-територіальних утворень; 
- частки природних, природно-антропогенних та суспільно-історичних ресурсів 

України в загальному туристичному фонді держави, їхню географію, 
переважаючі напрямки використання та заходи охорони; 

- особливості туристичних ресурсів України в регіональному аспекті та напрямки 
їхнього раціонального використання; 

вміти: - розрізняти туристичні ресурси за класифікаційними ознаками; 
- характеризувати різні типи ресурсів та наводити приклади; 
- аналізувати територіальні відмінності використання туристичних ресурсів, 

отримані результати зображати у вигляді діаграм та картограм; 
- користуватися звітними матеріалами управління туризму; 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Значення туристичних ресурсів. Природні туристичні ресурси 

України. 
 

Тема 1. Вступ. Місце і роль туристичних ресурсів у суспільному виробництві та 
функціонуванні суспільства. Особливості освоєння туристичних ресурсів . Основні 
структурні складові. Чинники формування туристично-ресурсного потенціалу України. 
        Тема 2 . Природно-географічні туристичні ресурси. Методика оцінювання. Регіональні 

особливості їхнього формування та використання. Типізація природно-
географічних туристичних ресурсів. 

        Тема 3.  Бальнеологічні рекреаційно-туристичні ресурси. Методика оцінювання. 
Основні структурні складові та їхнє місце у структурі використання. 
Територіальні особливості мінеральних вод , лікувальних грязей та озокериту в 
Україні. 
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        Тема 4. Кліматичні та водні рекреаційно-туристичні ресурси України. Структура та 
сучасний стан використання. Розподіл кліматичних ресурсів в межах 
адміністративно-територіальних одиниць України. Потенціальні можливості 
використання водних ресурсів України. Методика оцінювання кліматичних та 
водних ресурсів. 

        Тема 5. Лісові рекреаційно-туристичні ресурси України. Доцільність використання та 
територіальні можливості. Розміщення рекреаційних лісових зон в Україні. 
Показник лісистості території та його територіальні особливості.  

        Тема 6. Спелеоресурси України. Основні регіони розміщення. Методика оцінювання 
закарстованості, довжини та глибини порожнин. Територіальні особливості 
розміщення. Проблеми у використанні та дослідженні. 

        Тема 7. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси. Поняття природно-
заповідного фонду України. Методика дослідження та рекреаційна оцінка 
території. Структура природно-антропогенних рекреаційно-туристичних 
ресурсів. 

         Тема 8. Територіальні особливості розміщення природно-антропогенних ресурсів 
України. Принципи використання національних природних парків, заказників, 
ландшафтних парків та інших об’єктів ПЗФ України. 

   
Змістовний модуль 2. Суспільно-історичні туристичні ресурси України. 

 

        Тема 9. Сучасний стан і використання суспільно-історичних ресурсів України. 
Структура суспільно-історичних ресурсів  України та їхні регіональні 
відмінності. Методика оцінювання та відбору об’єктів історико-культурного 
призначення. 

       Тема 10. Архітектурно-історичні ресурси України. Класифікація  ресурсів та їхнє 
суспільно-виховне значення. Територіальні відмінності за типами 
архітектурно-історичних споруд  та особливості їхнього використання. 

       Тема 11. Пам’ятки архітектури часів Київської Русі.  Заходи поліпшення сучасного стану 
та проблеми використання Українська мурована архітектура.. 

       Тема 12. Поняття біосоціальних туристичних ресурсів: географія та структура. 
Картографічна модель біосоціальних ресурсів за О.О.Бейдиком. Методика 
оцінювання та територіальні диспропорції у використанні.  

       Тема 13. Подійні туристичні ресурси. Сучасний стан розподілу. Значення вивчення 
політичних, військових, культурних, економічних та екологічних подій, їхня 
роль у формуванні національного світогляду. 

       Тема 14. Трансресурсні об’єкти України. Загальні положення та структурні особливості. 
Сучасне розуміння гомогенних та пара рекреаційних туристичних ресурсів 
України. Гомогенні ресурси найбільших міст України.  

       Тема 15. Суперточка-тур: сутність поняття та специфіка вивчення. Відмінність від 
дублюючих об’єктів. Значення унікальних територій для розвитку 
внутрішнього та зовнішнього туризму України. Туристичне районування 
України.  

       Тема 16. Соціально-економічні туристичні ресурси. Поняття туристичної 
інфраструктури та інфраструктурного навантаження території. Територіальні 
особливості різних форм власності закладів туристичної інфраструктури. 
Охорона окремих туристичних ресурсів України. Екологічні проблеми та 
людський фактор. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Природні туристичні ресурси. 
Тема 1. Місце і роль 
туристичних ресурсів 
у суспільному 
виробництві та 
функціонуванні 
суспільства. 

4 2 2   4 2 1 1   7 

Тема 2. Природно-
географічні 
туристичні ресурси. 

4 2 2   4 2 1 1   10 

Тема 3. 
Бальнеологічні 
рекреаційно-
туристичні ресурси. 

4 2 2   4 2 1 1   5 

Тема 4. Кліматичні та 
водні рекреаційно-
туристичні ресурси 
України. 

4 2 2   4 1 1    5 

Тема 5. Лісові 
рекреаційно-
туристичні ресурси 
України. 

4 2 2   4 1 1    5 

Тема 6.  
Спелеоресурси 
України. 

4 2 2   2 1 1    5 

Тема 7. Природно-
антропогенні 
рекреаційно-
туристичні ресурси  

4 2 2   2 1 1    5 

Тема 8. . 
Територіальні 
особливості 
розміщення 
природно-
антропогенних 
ресурсів України.  

4 2 2   4      5 

Разом – за зм. 1. 32 16 16   28 10 7 3   47 
 

 

Змістовий модуль 2. Суспільно-історичні туристичні ресурси України. 
 
 

Тема 9. Сучасний 
стан і використання 

4 2 2   4 2 1 1   7 
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суспільно-історичних 
ресурсів України. 
Структура суспільно-
історичних ресурсів  . 
Тема 10. 
Архітектурно-
історичні ресурси 
України. 

4 2 2   4 2 1 1   5 

Тема 11. . Пам’ятки 
архітектури часів 
Київської Русі.  . 

4 2 2   4      5 

Тема 12. Поняття 
біосоціальних 
туристичних 
ресурсів: географія та 
структура.. 

4 2 2   4 2 1 1   10 

Тема 13. Подійні 
туристичні ресурси. 

4 2 2   2 1 1    5 

Тема 14. 
Трансресурсні 
об’єкти України. 

4 2 2   2 1 1    5 

Тема 15. . 
Суперточка-тур: 
сутність поняття та 
специфіка вивчення. 

4 2 2   2 1 1    5 

Тема 16. Соціально-
економічні 
туристичні ресурси. 
Поняття туристичної 
інфраструктури та 
інфраструктурного 
навантаження 
території. 

4 2 2   2 1 1    5 

Разом – зм. модуль 2 32 16 16   28 10 7 3   47 

Усього годин  
64 32 32   56 20 14 6   94 

Модуль 2 

Курсова робота 
  - -  -   - - -  

Усього годин 
            

 
 
 

3. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Природно-заповідний фонд України. Аналіз територіальних 
відмінностей основних об’єктів природно-охоронного фонду 
України. 

4 

2 Суспільно-історичний потенціал західного регіону України. 4 
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Територіальні особливості розміщення архітектурно-історичних 
ресурсів західних областей України.  

3 Рекреаційно-туристичне районування України. Ресурсно-
рекреаційна оцінка території.  

2 

 
                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Загальна структура туристично-ресурсного потенціалу України. 
Особливості регіонального розміщення бальнеологічних ресурсів. 

4 

2 Територіальні особливості природно-заповідного фонду України. 
Визначення відсоткового співвідношення  територій природно-
заповідного фонду у розрізі областей. 

4 

3 Регіональні особливості історико-культурних туристичних 
ресурсів України. Створення паспорту  суспільно-історичної 
пам’ятки України. 

4 

4 Архітектурно-історичні та біосоціальні рекреаційно-туристичні 
ресурси України. Ресурсно-рекреаційний рейтинг території. 

4 

5 Територіальні особливості спелеоресурсів України: визначення 
бальної оцінки закарстованості території України в розрізі 
областей. 

4 

6 Рекреаційно-туристичний потенціал Львівщини. Особливості 
територіального розміщення та використання. 

2 

 Разом 32 
 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 
     У навчальній програмі лабораторні заняття не заплановані.  
 

8. Самостійна  робота 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Роль туристичних ресурсів в якості економічної ситуації окремих 
регіонів України та та держави в цілому. Функціональна 
структура туристичної галузі. 

7 

2 Регіональні та державні проблеми використання туристичного 
фонду. Чинники, що формують туристично-ресурсний потенціал 
окремих регіонів та України в цілому. 

7 

3 Значення історико-культурних туристичних ресурсів. Найдавніші 
пам’ятки стародавньої історії України. Античні пам’ятки 
Причорномор’я та Криму.  

7 

4 Особливості народної архітектури. Музеї просто неба та їхня роль 
у збереженні архітектурних ресурсів України. 

7 

5 Сучасний стан лісових ресурсів в Україні, перспективи їхнього 
використання. Заходи щодо оптимізації їхнього використання та 
запровадження новітніх технологій. 

7 

6 Сучасний стан використання музейного фонду в Україні. 
Найдавніші музеї в регіонах. Заходи оптимізації використання 
музейних ресурсів. 

5 
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7 Історичні заповідники України. Аналіз історичних міст та столиць 
України. Найдавніші рукописні книги. 

6 

8 Національна програма охорони туристичних ресурсів, 
перспективні заходи для збереження історико-культурного фонду. 
Юридична відповідальність за непрофільне туристичних ресурсів. 

5 

 Разом  56 
 

 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
Немає. 

 

                                                                                                    

  

 10. Методи контролю 
 1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 

перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 
охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 
навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, умінь публічно чи 
письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи. Крім того, 
беруться до уваги 2 модульні контрольні роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної  залікової  контрольної 
роботи, яка охоплює матеріал тем модулів. Кожному студенту видається індивідуальний 
варіант контрольних завдань, що складається з двох частин: 

− перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і 
термінам; 

− друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 
використання прикладних аспектів використання туристично-ресурсного 
потенціалу в розрізі адміністративних одиниць України.. 

 Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 
самостійної роботи студента. 
Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних  

годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої 
поточної успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки 
враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони 
мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля. 

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня після 
його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного 
контролю з навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в залікову оцінку 
згідно шкали оцінювання.                                                                   

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 
контрольна 

робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
32 100 

М1 П 1-8  М2 П 9-16  
10 24 34 10 24 34 
П1, П2 ... П 9 – теми практичних робіт 
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Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 

� максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

� при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

   

   
Шкала оцінювання: вузу, 

національна та ECTS   
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без права 

перездачі) 
не зараховано (без 
права перездачі) 

 
 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу «Туристично-ресурсний 
потенціал України» для студентів спеціальності «Туризм».  / Уклала Паньків Н.М. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 26 с 
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2 Паньків Н.М. Туристично-ресурсний потенціал України: Навчальний посібник. – Львів: 
Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 87 с. 
3.Паньків Н. Туристичне ресурсознавство: навч.посібник / Наталія Паньків. – Львів: 
Український бестселер, 2011. – 238 с. 
4.Паньків Н.М. Туристичне ресурсознавство: навчально-методичний посібник / Н.М. 
Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016 р. – 67 с.  
 
 
 
 
 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: методологія та методика 
аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ ,,Київський у-т, 2003. – 395 с. 

2. Бейдик О.О. Рекреаційне районування // ГЕУ. У 3-х т. – К.: Вид-во ім. М.П. Бажана, 
1990. – т.3. – с. 120. 

3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної 
географії. – К.: Ін-т туризму федерації профспілок України, 1998. – 130 с. 

4. Вуйцик В.С. Державний історико-архітектуриний заповідник у Львові: - Львів: 
Каменяр, 1991. – 175 с. 

5. Данилюк А.Г. Традиційна архітектура регіонів України: Полісся. – Львів: Вид. 
центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 147 с. 

6. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / А.С. Кусков. – М.: Издательский центр «Академия»,  2008. - 208 с. 

7. Масличенко В. А. Туристские ресурсы. / В. А. Масличенко. – Хабаровск: ДВГУПС, 
2006. - 320 с. 

8. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. К: Центр навчальної літератури, 
2007. - 230 с.  

 
 

Допоміжна 
1.Географічна енциклопедія України. – К.: Українська енциклопедія ім. М. Бажана. Т.1, 
1989.-416 с.; Т.2, 1990-480 с.; Т.3 -480 с. 
2. Заповідники та національні природні парки України /Мінекобезпеки України. – К.: Вища 
школа, 1999. – 232 с.  
3. Заставний Ф. Д. Географія України. – Львів: Світ, 1993. – 560 с.  
4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці: Зелена Буковина, 
2003. – 312 с. 
5. Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. – Львів: 1997. – 259 с. 
6. Рутинський М. Й. Географія туризму України. Навчально-методичний посібник. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с. 
7. Туристичні ресурси України / За ред. О. І. Лугова. – К.: Інститут туризму федерації 
профспілок України, 1996. – 352 с. 
8. Федунь О. В.  Бальнеологічні ресурси Прикарпаття. – Львів: ВНТЛ, 1999. – 108 с. 
 
 
  

 

 

 

 


