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Модуль 1. Теоретико-методичні основи вивчення туристичних ресурсів
території. Природні туристичні ресурси України
Тема «Науково-методичні засади вивчення туристичних ресурсів»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування сутності терміну
«туристичні ресурси» та класифікації туристичних ресурсів. Туристичні
ресурси – це природні, соціокультурні, історичні, археологічні, наукові,
промислові, видовищні, культові та соціально-економічні об'єкти, які
спроможні задовольняти рекреаційно-туристичні потреби людей. Туристичні
ресурси класифікують за наступними ознаками: сутність, антропогенність,
атрактивність, ціннісність, еколого-економічна ознака. Науковою базою для
вивчення туристично-ресурсного потенціалу території є туристичне
краєзнавство - інформаційне джерело та науковий метод обробки інформації в
дослідженні туристичних ресурсів території.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Зміст поняття «туристичні ресурси». Класифікація туристичних ресурсів.
2. Туристичне районування України
3. Місце України на світовому туристичному ринку.
4. Туристичне краєзнавство як наукова база вивчення туристично-ресурсного
потенціалу території.
Практичне завдання 1. (виконується в аудиторії) Скласти таблицю
«Класифікація туристичних ресурсів». Наведіть приклади до кожного виду.
Ознака класифікації
Сутнісна
…

Види туристичних
ресурсів
природні,
культурно-історичні,
інфраструктурні
…

Приклад
лікувальні грязі, морські узбережжя…..
музеї, пам’ятники, храми,…
готелі, туристичні підприємства,…
…

Практичне завдання 2. (самостійна робота) Використовуючи офіційну
статистичну інформацію зі Статистичного щорічника України в 2014р. (табл..
22.21) «Туристичні потоки» проаналізуйте структуру туристичних потоків в
Україні та динаміку в’їзного і виїзного туризму, а також кількості екскурсантів
за період з 2000 до 2014 р.р. Результати оформіть у вигляді графіків та
письмового пояснення щодо виявлених тенденцій.
Інформаційні джерела: 6, 7, 9, 19, 20, 24
Тема «Географічні аспекти формування туристичних ресурсів України»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення варто розпочати із з’ясування основних чинників, що впливають
на формування та можливості використання туристичних ресурсів в Україні:
вигідне географічне положення, сприятливі природні умови, наявність
потужного та різноманітного природно-ресурсного потенціалу, складна
демографічна та соціально-економічна ситуація в країні. Далі варто з’ясувати
роль туризму в соціально-економічному розвитку країни. Саме туризм як сфера
діяльності здатен створювати нові робочі місця, виступати піонером освоєння
нових районів та каталізатором прискореного розвитку національної економіки.
Він є є фактором зростання національного доходу, зайнятості й розвитку
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місцевої інфраструктури і зростання рівня життя місцевого населення, виступає
як ефективний засіб охорони природи та культурної спадщини.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Географічне положення країни та основні географічні відомості про неї.
2. Особливості природних умов та їх вплив на формування природнотуристичного потенціалу України.
3. Соціально-демографічна ситуація як чинник формування рекреаційнотуристичних процесів в Україні.
4. Структура господарства України та місце туризму в ньому.
5. Види туризму та ареали їх розвитку в Україні: культурно-пізнавальний;
оздоровчий; лікувальний; спортивний; екологічний; сільський зелений; діловий
туризм.
Практичне завдання 1. (виконується в аудиторії) Використовуючи карти
географічного атласу України, лекційний матеріал, інформаційні джерела до
даної дисципліни, Інтернет ресурси та довідкову інформацію даного посібника,
скласти таблицю «Туристичні ареали України». Виконується малими групами
(3-5 студентів) по визначеному викладачем туристичному регіону за наступною
формою:
__________________________ (Туристичний регіон)
Види туризму
Лікувальний*

Основні ареали поширення
Адміністративні одиниці
Території та центри
Львівська обл., …..
Трускавець, Моршин, …

*

наведено приклад для Карпатського туристичного регіону.
Результатом виконаного завдання є таблиця та короткий усний звіт.
Практичне завдання 2 (виконується самостійно в позааудиторний час,
презентується на практичному занятті). Підготувати презентації:
1. Вплив географічного положення на формування рекреаційно-туристичного
потенціалу України та її туристичну привабливість.
2. Територіальна диференціація геоморфологічних умов України як чинник
розвитку різних видів оздоровчо-спортивного туризму.
3. Природні умови України як фактор розвитку екологічного, лікувальнооздоровчого та сільського зеленого туризму.
4. Сучасна соціально-демографічна ситуація в Україні: регіональні відмінності
та її вплив на формування рекреаційно-туристичних процесів.
5. Туристичні ареали розвитку культурно-пізнавального, оздоровчого,
лікувального, спортивного, екологічного, сільського зеленого, ділового туризму
в регіоні (регіон та вид туризму обирається студентом довільно та
реєструється у викладача)
Інформацій джерела: 6,7,9,10, 15,19
Тема «Клімат як туристичний ресурс»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування ролі клімату у розвитку
рекреаційно-туристичних процесів. Кліматичні умови визначають просторову
диференціацію умов організації відпочинку, забезпечують здійснення
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різноманітних видів туризму і рекреаційних занять, виступають в ролі
головного лікувально-профілактичного фактору та є базою для створення
кліматичних курортів. Далі необхідно вивчити сутність основних методів
клітатолікування: аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія, а також вивчити
територіальну диференціацію кліматичних туристичних ресурсів України.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Рекреаційні властивості клімату. Основні біометеорологічні фактории
2. Методи кліматотерапії
3. Медико-кліматична характеристика природних зон України.
4. Кліматичні рекреаційно-туристичні ресурси регіонів України:
4.1. Атлантико-континентальна кліматична область
4.2. Континентальна область
4.3. Область Гірського Криму
4.4. Область Південного берега Криму
Практичне завдання 1. (самостійна робота) Використовуючи карти
географічного атласу України, лекційний матеріал, інформаційні джерела до
даної дисципліни, Інтернет ресурси
здійснити оцінку комфортності
кліматичних умов для цілей рекреації в регіонах України. Результатом
виконаної роботи має бути таблиця наступної форми та обґрунтований
письмовий висновок про регіони з найбільш комфортними для цілей рекреації і
туризму (літні та зимові види) кліматичними умовами:
Адміністра
-тивна
область

Середньодобова
температура
літня

зимова

Основні кліматичні характеристики
Середня
Кількість Тривалість Товщина
швидкість
сонячних пляжноснігового
вітру
днів
купального покриву
влітку взимку
періоду

Тривалість
днів
зі
стійким
сніговим
покривом

Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 13
Тема «Рельєф та спелеоресурси України як туристичні ресурси»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування ролі рельєфу та
спелеоресурсів у розвитку рекреаційно-туристичних процесів. У цілому рельєф
України створює сприятливі можливості для розвитку різноманітних видів
оздоровчо-спортивного туризму - гірського пішохідного, спелеологічного,
велосипедного, лижного, гірськолижного та інших. У процесі вивчення теми
необхідно вивчити територіальну диференціацію геоморфологічних умов в
Україні та розміщення територій, придатних для розвитку спелеотуризму.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Види природних геоморфологічних туристичних ресурсів
2. Природні туристичні геоморфологічні ресурси України та їх використання
для розвитку оздоровчо-спортивних видів туризму:
2.1. Низовинні території
2.2. Підвищені території
2.3. Гірські території
3. Спелеологічні геоморфологічні туристичні ресурси України
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Практичне завдання 2. (виконується в аудиторії). Використовуючи карти
географічного атласу України, лекційний матеріал, інформаційні джерела до
даної дисципліни, Інтернет ресурси та довідкову інформацію даного посібника,
складіть таблицю «Геоморфологічні туристичні ресурси України»:
Геоморфологічний Геоморфологічний Розміщення Середня Максимальна Туристичне
тип території
об’єкт
висота
висота
використання

Практичне завдання 3. (виконується самостійно в позааудиторний час,
презентується на практичному занятті). Підготувати доповідь або
презентацію про використання геоморфологічних об’єктів (за вибором
студентів та узгодженням з викладачем) для розвитку активних видів туризму
- гірського пішохідного, спелеологічного, велосипедного, лижного,
гірськолижного та інших.
Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 13
Тема «Водні туристичні ресурси України»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування ролі водних акваторій
для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності. Далі необхідно вивчити види
водних туристичних ресурсів, їх розміщення по території України, потенціал
та можливості використання для розвитку туризму. Водні ресурси України
включають: близько 64 тис. річок (переважно невеликих, оскільки лише 125 з
них мають довжину понад 100 км); близько 20 тис. озер (з них 43 мають площу
понад 10 км2 ); 1157 водосховищ, 28,8 тис. ставків; 10 хоча й невисоких, але
мальовничих водоспадів; два теплих моря. Факторами туристичної
привабливості водних об'єктів є: географічне положення,
параметри,
гідрологічний, гідрофізикохімічний, гідробіологічний режими, органолептичні
властивості води, транспортна доступність, інфраструктурне облаштування
берегової зони, господарське використання та рівень забруднення.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Значення водних акваторій для розвитку рекреаційно-туристичної
діяльності.
2. Види водних туристичних ресурсів в Україні.
3. Чорне та Азовське моря як основні рекреаційно-туристичні об’єкти України.
4. Рекреаційно-туристичний потенціал річок України. Сучасний стан,
проблеми та перспективи розвитку річкового круїзного туризму.
5. Озера та штучні водойми України як об’єкти купально-пляжного відпочинку
та оздоровчо-спортивної рекреації.
6. Види водного туризму в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
7. Екологічні проблеми рекреаційно-туристичного використання водних
об’єктів в Україні.
Практичне завдання 1. (виконується в аудиторії). Використовуючи карти
географічного атласу України, лекційний матеріал, інформаційні джерела до
даної дисципліни, Інтернет ресурси та довідкову інформацію даного посібника
складіть комплексну характеристику водних туристичних ресурсів регіонів
України. Результати оформіть у вигляді таблиці.
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__________________ (назва регіону)
Назва
водного
об’єкта

Географічне
положення,
походження
назви

Розміри
(площа,
довжина)

Тип (для річок – Рекреаційнорівнинна чи гірська)
туристичні
Походження (для озер – властивості*
карстове, вулканічне,
льодовикове )

*

глибина, температура, солоність, антропогенна перетвореність та рівень
забрудненості, тривалість пляжно-купального сезону, можливості для
розвитку активних та екстремальних видів туризму тощо.
Регіон обирається студентом довільно та реєструється у викладача.
Практичне завдання 2 (виконується самостійно в позааудиторний час,
презентується на практичному занятті). Підготуйте електронну презентацію
про рекреаційно-туристичне значення та використання Чорного чи Азовського
моря або окремої річки, штучної водойми чи озера (за вибором студента).
Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 13
Тема «Біотичні туристичні ресурси України»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування ролі та вивчення видів
біотичних туристичних ресурсів. Біотичні туристичні ресурси – це ліси, луки,
заболочені місцевості, мисливські угіддя, рибні запаси акваторій морів і річок
окремі види рослинного чи тваринного світу, різноманітні об’єкти природнозаповідного фонду, що сприяють лікуванню, оздоровленню, задоволенню
духовних потреб людини і використовуються для організації окремих видів
туризму. Особливе місце займають лісові біоценози, які використовуються для
піших туристичних походів, влаштування пікніків, мисливства, спостереження
за поведінкою тварин
(пізнавальна рекреаційна діяльність, екологічний
туризм), спортивного туризму, утилітарних видів рекреаційних занять.
Особливу увагу варто звернути на використання в туристичних цілях об’єктів
ПЗФ України.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Види та різноманіття біотичних туристичних ресурсів України.
2. Природо-заповідний фонд України як туристичний ресурс: структура,
особливості організації рекреації та туризму.
3. Національні парки України як об’єкти рекреаційно-туристичної діяльності.
4. Дендропарки, парки садово-паркового мистецтва, зоологічні парки України
в рекреаційно-туристичній діяльності.
5. Основні екологічні вимоги щодо здійснення рекреаційно-туристичної
діяльності в об’єктах природо-заповідного фонду.
Практичне завдання 1. Візуальне дослідження рекреаційно-туристичних
властивостей Полтавського міського парку (дендропарку поблизу селища
Яківці): статус як природо-заповідного об’єкту, розміщення, транспортна
доступність, зонування, породний склад, екологічний стан, основні туристичні
атракції. Результатом має бути письмовий звіт щодо виявлених рекреаційнотуристичних властивостей досліджуваного об’єкта.
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Практичне завдання 2. Візуальне дослідження ландшафтної архітектури
паркових рекреаційний зон м. Полтави (корпусний сад, Петровський парк, парк
Перемоги, березовий гай) та ботанічного саду ПНПУ як пам’ятки садовопаркового мистецтва. Результатом має бути письмовий звіт щодо виявлених
рекреаційно-туристичних властивостей досліджуваних об’єктів - історія
створення, розміри, транспортна доступність, сучасне використання,
внутрішня структура, порідний склад, об’єкти малої архітектури,
можливості збільшення атрактивності тощо.
Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13
Тема «Природні лікувальні ресурси України»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування ролі природних
лікувальних ресурсів у розвитку рекреаційно-туристичних процесів та
з’ясування їх видів і розміщення по території України. Наша країна володіє
потужним потенціалом природних лікувальних туристичних ресурсів. Природні
лікувальні ресурси – це природні лікувальні об'єкти та їх властивості, які
використовуються для не медикаментозного лікування на курортах і в поза
курортних умовах. До них належать: мінеральні і термальні води, лікувальні
грязі, озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, природні об'єкти і
комплекси зі сприятливими для лікування кліматичними умовами, придатні для
використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики
захворювань (ст. 6 ЗУ “Про курорти”).
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Види бальнеологічних ресурсів та їх рекреаційно-туристичне значення
2. Лікувальні мінеральні води: види, запаси, розміщення, використання.
3. Термальні джерела в Україні: розміщення, сучасний стан та перспективи
використання.
4. Лікувальні грязі: види, запаси, розміщення, використання.
5. Інші види природних мінеральних лікувальних ресурсів: озокерит, бішофіт,
мікроклімат карстових печер та соляних шахт.
Практичне завдання 1. (виконується в аудиторії). Використовуючи карти
географічного атласу України, визначити адміністративні регіони (області та
райони) України із запасами мінеральних вод за категоріями:
1) категорія "Без специфічних компонентів",
2) категорія "Зі специфічними компонентами",
3) категорія "За фізичними (специфічними) властивостями";
та видами:
I. Мінеральні води, дія яких визначається іонним складом і мінералізацією.
II. Вуглекислі води.
III. Сірководневі (сульфідні) води.
IV. Залізисті води.
V. Бромні, йодні і йодобромні води.
VI. Кременисті термальні води.
VII. Миш'яковмісні води.
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VIII. Радонові (радіоактивні) води.
IX. Борвмісні води.
Практичне завдання 2. (виконується в аудиторії). Використовуючи карти
географічного атласу України, визначити адміністративні регіони (області та
райони) України із запасами лікувальних грязей відповідних типів: торфові,
мулові сульфідні, сапропелеві, сопочні.
Практичне завдання 3 (виконується самостійно в позааудиторний час,
презентується на практичному занятті). Підготувати презентацію про
сучасний стан використання бальнеологічних, грязьових та інших мінеральних
лікувальних ресурсів однієї із адміністративних областей України (за вибором
студента)
Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13
Модуль 2. « Історико-культурні та інфраструктурні туристичні ресурси
України»
Тема «Історико-культурні туристичні ресурси України»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із вивчення видів та з’ясування ролі
історико-культурних ресурсів у розвитку рекреаційно-туристичних процесів, а
також їх розміщення по території України. Історико-культурні туристичні
ресурси - це історичні особливості, об’єкти і явища матеріальної і духовної
культури, які були створені в процесі історичного розвитку і створюються в
сучасних умовах певної території та можуть бути використані для задоволення
духовних і пізнавальних рекреаційних потреб. Види історико-культурних
ресурсів: пам'ятники історії й культури (історії, археології, містобудування й
архітектури, мистецтва, документальні пам'ятники), подійні ресурси,
етнографічні ресурси, біографо-соціальні ресурси, сучасні культурні об'єкти.
Національна система туристично-екскурсійних маршрутів під загальною
назвою “Намисто Славутича” - охоплює дванадцять областей України:
Дніпропетровську, Житомирську, Запорізьку, Київську, Кіровоградську,
Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Херсонську, Черкаську,
Чернігівську та м. Київ.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Види історико-культурних туристичних ресурсів.
2. Археологічні туристичні ресурси України.
3. Архітектурні туристичні ресурси України.
4. Пам’ятки історії та культури України.
5. Етнографічні туристичні ресурси України.
6. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.
7. Подієві туристичні ресурси України.
8. Національна система туристсько - екскурсійних маршрутів "Намисто
Славутича".
Практичне завдання 1. Візуальне дослідження історико-культурних ресурсів
регіону – Полтавський краєзнавчий музей, історичний комплекс «Поле
Полтавської битви», музей І. Котляревського, картинна галерея. Результатом
має бути письмовий звіт щодо виявлених рекреаційно-туристичних
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властивостей досліджуваного об’єкта - історія створення, призначення,
історична цінність, сучасний фонд експонатів, рівень використання,
внутрішня структура, транспортна доступність, рекреаційно-туристичне
навантаження, можливості збільшення атрактивності тощо.
Практичне завдання 2. Візуальне дослідження архітектурних стилів: готика,
ренесанс, класицизм, бароко, романтичний та український модерн тощо
Практичне завдання 3 (самостійна робота). Скласти перелік найвідоміших
рекреаційно-туристичних об’єктів відповідних
архітектурних стилів м.
Полтава (може бути обраний інший населений пункт).
Практичне завдання 4. Візуальне дослідження релігійно-культових споруд
як архітектурних пам’яток та паломницьких об’єктів – храм Віри, Надії і
Любові, Хрестовоздвиженський монастир, Макаріївський кафедральний собор,
Пантелеймонівська церква, Сампсоніївська церква тощо.
Практичне завдання 5 (самостійна робота).
Скласти перелік
найпривабливіших об’єктів паломницького туризму в Україні в розрізі
адміністративних областей
Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 22, 24
Тема «Санаторно-курортне господарство України»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування місця та ролі санаторнокурортного господарства у розвитку рекреаційно-туристичного господарства
України. Курорт – це місцевість з відповідними лікувальними умовами та
ресурсами, а також відповідною інфраструктурою, що дозволяє забезпечувати
лікування та оздоровлення людей. Це «основна природна територія на землях
оздоровчого призначення, що має природні лікувальні властивості, необхідні
для їх експлуатації будівлі та споруди з об’єктами інфраструктури, і
використовується з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики
захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні» (ЗУ «Про
курорти»). Розрізняють наступні типи санаторно-курортних закладів: за
використанням природно-рекреаційних ресурсів – бальнеологічні, грязьові,
кліматичні, фітолікувальні, кумисолікувальні, змішаного типу; за характером
оздоровчого впливу – лікувальні, реабілітаційно-коригуючі, рекреаційнопрофілактичні; за унікальністю та цінністю природно-лікувальних ресурсів та
рівнем облаштованості виділяють курорти державного та місцевого
значення. Далі необхідно вивчити розміщення санаторно-курортних закладів по
регіонах України.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Коротка історія виникнення та сучасний стан, проблеми та перспективи
розвитку лікувально-курортної рекреації в Україні.
2. Бальнеологічні курорти України: спеціалізація та розміщення.
3. Кліматичні курорти України: спеціалізація та розміщення.
4. Грязьові курорти України: спеціалізація та розміщення.
Практичне завдання 1 (виконується самостійно в позааудиторний час,
презентується на практичному занятті).
Підготувати електронну
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презентацію про один із курортів України (за вибором студента) за наступною
схемою:
- географічне положення, природні умови
- коротка історія створення курорту, сучасне значення (міжнародне, державне,
регіональне, місцеве)
- ресурсна база (природні лікувальні ресурси, матеріально-технічна база,
трудові ресурси)
- спеціалізація, комплекс основних та додаткових послуг
- пропускна здатність, характер функціонування (сезонний, цілорічно)
- сучасні проблеми та перспективи розвитку.
Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 22, 24
Тема «Інфраструктурні туристичні ресурси України»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування сутності поняття
«туристична інфраструктура» - латинське словосполучення, що складається з
"іпfrа"(під, нижче) та "sturtura " (будова, розташування) - мережа підприємств,
установ і закладів (з їх матеріальною базою, працівниками, господарськими та
іншими зв'язками), що забезпечують задоволення потреб туристів.
Всі ці послуги забезпечуються різноманітними господарськими суб'єктами –
готелі, заклади ресторанного господарства, транспортні підприємства,
банківські та страхові установи, туристичні підприємства, заклади з
підготовки
кадрів,
екскурсійні
бюро,
торгівельні
підприємства,
адміністративні установи тощо. Найбільш значущими для забезпечення
функціональної стабільності туристичного комплексу є послуги: розміщення,
комунікаційні, гастрономічні.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Готелі та інші об’єкти для тимчасового проживання.
2. Транспортна інфраструктура.
3. Ресторанне господарство.
4. Підприємства з виробництва сувенірної продукції та товарів туристичного
призначення.
5. Система підготовки фахівців для туризму та сфери гостинності.
6. Туристичні підприємства.
Практичне завдання 1 (самостійна робота). Скласти письмову комплексну
характеристику інфраструктурних ресурсів території (адміністративної області,
району, населеного пункту) (за вибором студентів):
- спеціалізація рекреаційно-туристичного господарства досліджуваної території
- кількість туристичних прибуттів до регіону
- засоби розміщення туристів та їх пропускна спроможність
- транспортна інфраструктура (транспортна доступність, якість доріг, засоби
переміщення туристів)
- система закладів харчування
- кількість та види туристичних підприємств
- інші підприємства інфраструктурного забезпечення рекреаційно-туристичного
господарства досліджуваної території.
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Результатом виконаного завдання повинен бути
повідомлення.
Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 22, 24

письмовий звіт та усне

Тема «Туристичні ресурси туристичних районів України»
Методичні рекомендації до вивчення теми
Вивчення теми необхідно розпочати із з’ясування структури
та
особливостей використання ресурсно-туристичного потенціалу туристичних
районів України (Карпатського, Полісько-Подільського, Центрального
(Придніпровського), Чорноморсько-Азовського, Східного, Кримського).
Особливу увагу кожному студенту варто приділити вивченню туристичних
ресурсів регіону їх проживання.
Питання для самоконтролю знань та обговорення
1. Ресурсно-туристичний
потенціал
туристичних
районів
України
(Карпатського, Полісько-Подільського, Центрального (Придніпровського),
Чорноморсько-Азовського, Східного, Кримського)
2. Природні туристичні ресурси Полтавської області.
3. Пам’ятки археології та найбільші історико-культурні центри Полтавщини.
4. Сорочинський ярмарок як подієвий ресурс міжнародного значення.
5. Бальнеологічні ресурси та санаторно-курортне господарство Полтавщини.
6. Інфраструктурні ресурси Полтавщини: структура, стан, сучасні тенденції та
проблеми розвитку.
Практичне завдання 1 (виконується в аудиторії) Використовуючи
географічний атлас України та інформаційні джерела до теми, складіть
письмову характеристику туристичних ресурсів (за видами) окремих
туристичних районів України (за вибором студентів). Результати можуть бути
оформлені у довільній формі письмового звіту або у вигляді таблиці. Завдання
виконується одноосібно або малими групами (2-3 студенти), здається викладачу
на перевірку.
Практичне завдання 2 (самостійна робота). Використовуючи офіційні
статистичні дані, проаналізуйте динаміку туристичних потоків (всього
прибуттів, у т.ч. внутрішні, зовнішні) у Полтавській області за період 2000 –
2015 роки. Результати оформіть у вигляді таблиці та графіків. Зробіть письмові
висновки щодо існуючих тенденцій.
Практичне завдання 3 (виконується самостійно в позааудиторний час,
презентується на практичному занятті). Розробіть одноденний туристичний
маршрут в межах Полтавської області (базовим пунктом може бути будь-який
населений пункт). Вид туризму обирається студентом довільно: водний (сплав
на байдарках), піший екологічний, кінний, лижний спортивний, пізнавальний
(історико-культурний), пізнавальний (етнографічний), паломницький тощо.
Розробляючи маршрути, необхідно обирати найпривабливіші туристичні
об’єкти області. Результат оформити в письмовому вигляді або у вигляді
презентації. Пропоновані для відвідування об’єкти повинні мати детальну
характеристику щодо їх туристичної цінності та привабливості.
Інформацій джерела: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 11, 12, 23
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Тестові завдання до тем
Модуль 1. Теоретико-методичні основи вивчення туристичних ресурсів
території. Природні туристичні ресурси України
Тема «Науково-методичні засади вивчення туристичних ресурсів»
1. Сукупність природнокліматичних, оздоровчих, історико-культурних,
пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, пряме й
опосередковане споживання яких робить сприятливий вплив, допомагає
підтримці й відновленню фізичного й духовного здоров'я людини – це:
а) туристичні ресурси; б) суспільні ресурси;
в) культурні ресурси; г) соціальні ресурси.
2. Територіально-туристична система, яка об'єднує кілька туристичних
районів, що мають свої специфічні особливості і об'єднані географічними,
історичними, ресурсними факторами називається:
а) туристичний комплекс; б) туристичний район;
в) туристичний регіон; г) туристичний центр.
3. Група туристичних комплексів, об'єднаних спільною територіальною
структурою туристичного господарства називається:
а) туристичний комплекс; б) туристичний район;
в) туристичний регіон; г) туристичний центр.
4. Поділ території на окремі таксономічні одиниці, що відрізняються
туристичною спеціалізацією, структурою рекреаційних (туристичних)
ресурсів і напрямом їх освоєння називається:
а) туристичне районування; в) соціокультурне районування;
б) економічне районування; г) зонування території.
5. Який рекреаційно-туристичний район не виокремлюється згідно сучасних
схем туристичного районування України:
а) Полтавський; б) Карпатський;
в) Подільсько-Поліський; г) Причорноморський.
6. Карпатський туристичний регіон включає такі області:
а) Закарпатську, Львівську, Чернівецьку, Вінницьку;
в) Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку;
б) Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Вінницьку;
г) Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську.
7. Знайдіть неправильну відповідь серед критеріїв туристичного районування:
а) ступінь розвитку рекреаційно-туристичної галузі;
б) рекреаційно-туристична спеціалізація території;
в) рівень туристичо-рекреаційного освоєння території;
г) економічна ситуація
8. Види туристичних ресурсів:
а) природні, історичні, соціальні;
б) природні, історичні, культурні, соціальні;
в) природні, культурно-історичні, інфраструктурні;
г) кліматичні, культурно-історичні, соціальні;
9. Що з переліченого не є головними характеристиками туристичних ресурсів:
а) політична та соціально-економічна ситуація;
б) обсяг (запаси), площа поширення;
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в) масовість, унікальність, інформативність і доступність;
г) порівняно низька капіталомісткість використання і невисока вартість
експлуатаційних затрат
10. За функціональною ознакою виділяють туристичні ресурси:
а) світового значення, національне культурно-історичне та природне надбання;
б) створені природою, створені людиною;
в) природні, культурно-історичні, інфраструктурні;
г) лікувального призначення, рекреаційно-оздоровчого, пізнавального,
спортивного, розважального, інфраструктурного забезпечення.
11. Глибокий психічний розлад, викликаний спогляданням мистецьких
шедеврів та унікальних природних ландшафтів, що вражає туристів,
називається :
а)" Ефект Фрейда"; б) "Синдром Стендаля";
в) "Синдром Конфуція"; г) "Ефект Камю"
12. Найбільш значними мисливськими ресурсами володіють регіони:
а) Карпатський, Азово-Чорноморський; б) Карпатський, Дніпровський;
в) Поліський, Дніпровський; г) Карпатський, Поліський
13. Основними природними туристичними ресурсами є:
а) клімат, акваторії, ландшафт, природні об'єкти, мінеральні води, пелоїди;
в) міста, села, районні та обласні центри;
б) ліси, водні ресурси, пам’ятники культури;
г) об’єкти спортивного туризму
14. Відповідно до закону України “Про туризм” основні напрями освоєння
туристичних ресурсів і розвитку туристичних регіонів в Україні
визначаються:
а) туристами; в) туристичними агентствами;
б) міжнародними організаціями; г) органами державної влади та місцевого
самоврядування
15. Відповідно до закону України “Про туризм”, тимчасовий виїзд особи з
місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових
чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування,
називається:
а) екскурсія; в) туризм;
б) відпочинок; г) рекреація
Тема «Географічні аспекти формування туристичних ресурсів України»
1. За площею території Україна в Європі є:
а) другою; б) сьомою;
в) першою; г) четвертою.
2. Крайня північна точка території України розташована:
а) біля села Серники Зарічненського району Рівненської області;
б) біля села Доманове Артемівського району Волинської області;
в) біля села Грем'яч Новгород-Сіверського району Чернігівської області;
г) біля села Виступовичі Овруцького району Житомирської області.
3. Крайня південна точка території України розташована:
а) біля міста Ялта у Криму;
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б) біля міста Вилкове, у Кілійському районі Одеської області;
в) біля села Стрілецьке Генічеськоого району Херсонської області;
г) маяк на мисі Сарич у Криму.
4. Крайня західна точка території України розташована:
а) село Соломонове біля міста Чоп у Закарпатській області;
б) біля міста Нововолинськ у Волинській області;
в) біля міста Ужгород у Закарпатській області;
г) біля села Адамчуки Шацького району Волинської області.
5. Крайня східна точка території України розташована:
а) біля села Червона Зірка Міловського району Луганської області;
б) біля міста Волчанськ у Харківській області;
в) біля села Зорі Тельманівського району Донецької області;
г) біля села Високе Краснопільського району Сумської області.
6.Знайдіть правильну відповідь: Україна безпосередньо межує з такими
країнами Європи:
а) Польщею, Болгарією, Угорщиною, Словаччиною, Румунією, Молдовою,
Білоруссю;
б) Польщею, Литвою, Угорщиною, Молдовою, Росією, Болгарією, Білоруссю;
в) Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією,
Білоруссю;
г) Польщею, Литвою, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією, Білоруссю.
7. Вкажіть правильне твердження про співвідношення форм рельєфу в
України:
а) 60 % - низовини, 30 % - височини, 10 % - гори;
б) 70 % - низовини, 25 % - височини, 5 % - гори;
в) 65 % - низовини, 20 % - височини, 15 % - гори;
г) 85 % - низовини, 10 % - височини, 5 % - гори.
8. Найвищою точкою України:
а) г. Смотрич в Українських Карпатах; б) г. Роман-Кош, Кримські гори;
в) г. Говерла в Українських Карпатах; г) г. Еклізі-Бурун, Кримські гори.
8. Більша частина території України належить до:
а) Східноєвропейської платформи; б) Західноєвропейської платформи;
в) Скіфської платформи; г) Середземноморського рухливого поясу.
9. Сучасній демографічній ситуації в Україні характерно:
а) високі показники народжуваності; б) постійний приріст населення;
в) депопуляція населення; г) стабільність кількості населення.
10. Найбільше лісових ресурсів України зосереджено:
а) у Дніпропетровській обл.; б) у Карпатах і на Поліссі;
в) у Криму; г) на Полтавщині.
11. Території або акваторії, які виділені з метою збереження й охорони
типових чи унікальних природних комплексів і об'єктів називаються:
а) ботанічні парки; б) заказники;
в) природні заповідники; г) зони охорони.
12. Результатом міждержавного природоохоронного співробітництва є
створення:
а) біосферного заповідника Асканія-Нова;
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б) заповідника «Михайлівська цілина»;
в) польсько-словацько-українського біосферного резервата Східні Карпати;
г) Чорноморського біосферного заповідника.
13. Природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення, що

створюється з метою: збереження в природному стані найтиповіших
природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу,
вивчення навколишнього природного середовища та його змін під
дією антропогенних факторів називається:
а) біосферний заповідник; б) національний парк;
в) заказник; г) природний заповідник.
14. У межах біосферних заповідників виділяють такі «зони» за їх
функціональним призначенням:
а) заповідна, буферна, зона антропогенних ландшафтів;
б) охоронна, заповідна, атрактивна;
в) заповідна, господарська, атрактивна;
г) лісова, степова, водна.
15. Природна територія (чи акваторія), у якій зберігаються та
відтворюються окремі природні комплекси або її компоненти називається:
а) пам’ятки природи; б) заповідник;
в) заказник; г) ботанічний парк.
17. Система спостереження за станом довкілля з метою прогнозування його
змін, прийняття рішень щодо регулювання природогосподарювання.
називається:
а) моніторинг; б) синтез;
в) системний аналіз; г) метод практичного спостереження.
18. Згідно з оцінкою ландшафтних ресурсів, потенційний фонд
природоохоронних, оздоровчих та рекреаційних територій становить в
Україні:
а) 5 % загальної площі території; б) 10 % загальної площі території;
в) 20 % загальної площі території; г) 30 % загальної площі території.
19. Найбільша кількість мінеральних лікувальних вод різного складу
зосереджена в:
а) Карпатському регіоні; б) Полтавській області;
в) Дніпропетровській області; г) Криму.
20. Найбільша кількість архітектурно-історичних пам'яток, що охороняються
державою зосереджена в:
а) Київській області; б) Полтавській області;
в) Львівській області; г) Чернігівській області.
21. Центрами паломництва хасидів є:
а) м. Київ та м. Львів; б) м. Полтава та м. Чернівці;
в) м. Львів та м. Чернівці; г) м. Умань та м. Бердичів.
22. Ареалами розвитку дайвингу як різновиду спортивного туризму в Україні є:
а) Кримські гори та Українські Карпати;
б) Тернопільській обл. та степовий Крим;
в) Чорне та Азовське моря;
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г) гірські та рівнинні річки Карпат і Поділля.
Тема «Клімат як туристичний ресурс»
1. Клімат України:
а) помірно континентальний та субтропічний середземноморський;
б) різко континентальний;
в) помірно мусонний;
г) помірно континентальний та субтропічний мусонний.
2 Завдяки наявності трав’яного покриву у континентальній зоні степів:
а) підвищується температура повітря;
б) зменшується відносна вологість повітря;
в) збільшується відносна вологість повітря;
г) збільшується інтенсивність сонячного випромінювання.
3. Відносно сприятливі кліматичні умови для розвитку масових видів туризму
характерні для:
а) Південного берега Криму;
б) зони мішаних лісів, середньогірні і високогірні пояси Карпат та Криму;
в) зони лісостепу;
г) узбережжя Чорного та Азовського морів
6. Для зони лісостепу характерна:
а) відсутність лісових масивів; б) переважання гірських масивів;
в) висока сонячна радіація; г) помірна сонячна радіація.
7. В межах України виділяють наступні кліматичні області:
а) Континентальна область, Область Гірського Криму, Південна область;
б) Атлантико-континентальна та Континентальна області, Область Гірського
Криму, Область Південного берега Криму;
в) Атлантико-континентальна, Область Гірського Криму, Південна область,
Північна область;
г) Атлантико-континентальна, Континентальна область, Область Гірського
Криму, Південна область, Північна область.
8. Кліматорозподільною границею між Атлантико-Континентальною та
Континентальною кліматичними областями є:
а) «Вісь Воєйкова»; б) геодезична дуга Струве;
в) «Вісь Атлантична»; г) 28 мередіан.
9. На клімат Атлантико-континентальної області найбільше впливають:
а) вологі повітряні маси з Атлантики і Середземного моря;
б) холодні повітряні маси із півночі;
в) континентальні повітряні маси помірних широт;
г) перепади висот поверхні.
Тема «Рельєф та спелеоресурси України як туристичні ресурси»
1. Наукою про рельєф Землі, його походження, просторові, генетичні та
історичні закономірності будови та розвитку є:
а) географія; б) спелеологія;
в) геоморфологія; г) бальнеологія.
2. Асканія-Нова, Дунайські Плавні, Луганський заповідник знаходяться у:
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а) зоні мішаних лісів; б) зоні лісостепу;
в) зоні степу; г) на Поліссі
3. Поліський заповідник та Шацький природний національний парк знаходяться
в:
а) зоні мішаних лісів; б) зоні лісостепу;
в) зоні степу; г) Українських Карпатах.
4. Національний парк Синевир знаходиться в:
а) зоні мішаних лісів; б) зоні лісостепу;
в) зоні степу; г) Українських Карпатах.
5. Чорноморський біосферний заповідник знаходиться в:
а) зоні мішаних лісів; б) зоні лісостепу;
в) зоні степу; г) Кримських горах.
6. Карадазький заповідник та заповідник Мис Мартьян знаходяться в:
а) зоні мішаних лісів; б) зоні лісостепу;
в) зоні степу; г) Кримських горах.
7. На Волинському Поліссі знаходиться:
а) озеро Ялпуг; б) озеро Світязь;
в) Дністровський лиман; г) Молочний лиман.
8. Національний природний парк «Подільські Товтри» знаходиться в межах:
а) Причорноморської низовини; б) Подільської височини;
в) Придніпровської низовини; г) Донецької височини.
9. Державний заповідник «Медобори» знаходиться в межах:
а) Причорноморської низовини; б) Подільської височини;
в) Придніпровської низовини; г) Донецької височини.
10. Рахів, Паляниця, Славське, Ворохта, Вижниця, Буковель, Яремча, Косів є:
а) морськими курортами; б) біосферними заповідниками;
в) культурно–історичними центрами; г) центрами гірськолижного туризму.
11.. Однією з найдовших гіпсових печер світу, що знаходиться в Україні є:
а) Оптимістична; б) Вертеба;
в) Озерна; г) Кришталева.
12. Карстово-спелеологічні заказники Молочнобратський карстовий масив,
Чорнопотоцький та Юрківський карст знаходяться в:
а) Чернівецькій області; б) Закарпатській області;
в) Івано-Франківській області; г) Криму.
Тема «Водні туристичні ресурси України»
1. Найбільший лиман України:
а) Дністровський; б) Молочний;
в) Дніпровсько-Бузький; г) Дністровський.
2. Особливістю Чорного моря є повна (за винятком низки анаеробних бактерій)
відсутність життя на глибинах понад 150–200 м через:
а) насиченість води нітратами;
б) забруднення води значними відходами з заводів;
в) насиченість глибинних шарів води сульфатною кислотою;
г) насиченість глибинних шарів води сірководнем.
3. Найкращі гравійні пляжі знаходяться в:
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а) Південно-Кримській береговій області;
б) Західно-Кримській береговій області;
в) Дніпровсько-Каркінітській береговій області;
г) Дунайській береговій області.
4. Через значну заболоченість і замуленість не задіяна в рекреаційному
господарстві:
а) Дніпровсько-Каркінітська берегова область;
б) Дунайська берегова область;
в) Північно-Західна берегова область;
г) Західно-Кримська берегова область.
5 Система мілководних заток на заході Азовського моря, від якої море
відокремлюється Арабатською косою, називається:
а) Світязь; б) Сасик;
в) Сиваш; г) Хаджибейський лиман.
6. Прип'ять, Сула, Псел є притоками:
а) Південного Бугу; б) Десни;
в) Дністра; г) Дніпра.
7. Басейн Дніпра займає:
а) 25 % площі України; б) 35 % площі України;
в) 50 % площі України; г) 65 % площі України.
8. Басейн Дністра займає:
а) 8 % площі України; б) 12 % площі України;
в) 16 % площі України; г) 22 % площі України.
9. Придатні для купання, рибалки, сплавляння на байдарках та каное:
а) р. Черемош; б) р. Прут;
в) р. Тиса; г) усі перелічені варіанти.
10. Для організації круїзів Ізмаїл – Кілія - Вилкове та екологічного туризму
використовують річку:
а) Дунай; б) Дніпро;
в) Дністер; г) Південний Буг.
11. Найбільше рекреаційне навантаження в Україні припадає на:
а) Дунай; б) Дністер;
в) Сіверський Донець; г) Дніпро.
12. Найбільше за площею водосховище України:
а) Каховське; б) Київське;
в) Кременчуцьке; г) Дніпродзержинське.
13. Найбільше за площею природне озеро України:
а) Сасик – Сиваш; б) Сасик (Кундук);
в) Світязь; г) Ялпуг.
14. Найвищим водоспадом в Україні і одним з найвищих у Центральній Європі
є:
а) Джур-Джур (Алушта); б) Манявський (Яремча);
в) Шипіт (Печерин); г) Учансу (Ялта).
15. В Поліссі та західній частині України тривалість купального сезону
становить:
а) 60-90 днів; б) 70-100 днів;
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в) 90-120 днів; г) 120-150 днів.
16. Вид водного туризму, який поширений на Манявському водоспаді:
а) каякінг; б) каньйонінг;
в) рафтинг; г) вейкбординг.
Тема «Біотичні туристичні ресурси України»
1. Червону книгу України було засновано в:
а) 1946 р.; б) 1976 р.;
в) 1991 р.; г) 1996 р.
2. Природна рослинність збереглася на:
а) 10 % території України; б) 20 % території України;
в) 30 % території України; г) 40 % території України.
3. Вкрита лісом площа становить:
а) 5,5 % території України; б) 8,8 % території України;
в) 14 % території України; г) 19,9 % території України.
4. Найбільш залісненою (56%) є :
а) Закарпатська область; б) Івано-Франківська область;
в) Запорізька область; г) Київська область.
5. Найменш залісненою (1,2%) є :
а) Луганська область; б) Донецька область;
в) Запорізька область; г) Київська область.
6. Хвойні дерева складають:
а) 7 % загального запасу деревини України;
б) 12 % загального запасу деревини України;
в) 25% загального запасу деревини України;
г) 54 % загального запасу деревини України.
7. М'яколистяні породи (береза, осика, вільха, липа, тополя та ін.) складають:
а) 7 % загального запасу деревини України;
б) 12 % загального запасу деревини України;
в) 25 % загального запасу деревини України;
г) 54 % загального запасу деревини України.
8. За значенням об’єкти природно-заповідного фонду не можуть бути:
а) міжнародного значення; б) місцевого значення;
в) районного значення; г) загально-державного значення.
9. Об’єкти природно-заповідного фонду займають:
а) 0,8 % території України; б) 1,5% території України;
в) 4,6% території України; г) 8,4% території України.
10. В Україні створені природні заповідники у кількості:
а) 17; б) 25;
в) 58; г) 121.
11. В Україні створені біосферні заповідники у кількості:
а) 4; б) 17;
в) 25; г) 58.
12. Канівський заповідник розташований на території:
а) Черкаської області; б) Київської області;
в) Сумської області; г) Херсонської області.
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13. На території Донецької, Сумської та Запорізької області розташований:
а) Черемський заповідник; б) Заповідник «Єланецький степ»;
в) Заповідник «Розточчя»; г) Український степовий заповідник.
14. Заповідник «Горгани» розташований на території:
а) Волинської області; б) Івано-Франківської області;
в) Рівненської області; г) Львівської області.
15. Заповідник «Медобори» розташований на території:
а) Волинської області; б) Івано-Франківської області;
в) Тернопілської області; г) Львівської області.
17. До біосферних заповідників в Україні належить:
а) Заповідник «Єланецький степ»; б) Заповідник «Горгани»;
в) Асканія –Нова ім. Фальц-Фейна; г) Заповідник «Розточчя».
18. Частиною транскордонного румунсько-українського біосферного резервату
є:
а) Дунайський біосферний заповідник; б) Заповідник «Горгани»;
в) Карпатський заповідник; г) Заповідник «Медобори».
19. Зона стаціонарної рекреації в національних природних парках призначена
для:
а) природоохоронних об’єктів та наукової діяльності;
б) господарської діяльності та розміщення історико-культурних та інших
цінностей;
в) розміщення готелів, мотелів кемпінгів, інших об'єктів обслуговування
відвідувачів парку;
г) природних комплексів та об'єктів.
20. Першим НПП в Україні із центром у смт. Яремча Івано-Франківської обл.,
який було створено в 1980 році, є:
а) Прип’ять – Стохід; б) Подільські Товтри;
в) Деснянсько-Старогутський; г) Карпатський.
21. Найглибше озеро України – Світязь (58,4 м) знаходиться на території :
а) Шацького національного природного парку;
б) Національного природного парку «Подільські Товтри»;
в) Національного природного парку «Гуцульщина»;
г) Карпатського національного природного парку.
22. Найвизначніший туристичний об'єкт національного природного парку
«Синевир»:
а) гора Синевир; б) озеро Синевир;
в) річка Синевир; г) болото Синевир.
23. Головним охоронним об'єктом Азово-Сиваського національного природного
парку є:
а) орнітофауна(фауна птахів); б) ентомофауна (фауна комах);
в) іхтіофауна (фауна риб); г) теріофауна (фауна ссавців).
24. Високі білі крейдяні гори, на крутих схилах яких ростуть хвойні ліси, є
природною домінантою:
а) Національного природного парку «Гомільшанські ліси»;
б) Національного природного парку «Подільські Товтри»;
в) Національного природного парку «Святі гори»;
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г) Карпатського національного природного парку.
25. Наймальовничіший серед рівнинних НПП України, який називають
«українською Швейцарією» є:
а) Національний природний парк «Гуцульщина»;
б) Національний природний парк «Подільські Товтри»;
в) Національний природний парк «Святі гори»;
г) Карпатський національний природний парк.
26. Найбільший за площею національний природний парк України:
а) «Синевир»; б) «Подільські Товтри»;
в) «Сколівські Бескиди»; г) Карпатський національний природний парк.
27. Найбільша кількість пам’яток природи знаходиться у:
а) Тернопільській області; б) Вінницькій області;
в) Львівській області; г) Волинській області.
28. Ділянка дикого степу з властивим для нього трав'яним покривом
представлена у:
а) Одеському ботанічному саду;
б) Ботанічному саду ім. академіка Фоміна при Київському університеті ім.
Т.Шевченка;
в) Нікітському ботанічному саду;
г) Ботанічному саду Львівського національного університету ім. І.Франка.
29. Національний дендрологічний парк, який був створений у рекордно
короткий термін (1796-1800 рр.), за велінням графа Потоцького на честь його
дружини, має назву:
а) Олександрія (м. Біла Церква);
б) Софіївка (м.Умань);
в) Тростянецький (Ічнянський р-н Чернігівської області);
г) Оброшинський (Пустомитівський р-н Львівської області).
30. В Україні функціонують зоопарки державного значення:
а) Миколаєвський, Одеський, Харківський, Черкаський, Київський;
б) Одеський, Рівенський, Харківський, Київський, Дніпропетровський;
в) Львівський, Одеський, Харківський, Київський, Дніпропетровський,
Менський (Чернігівська обл.);
г) Миколаєвський, Одеський, Рівенський, Харківський, Черкаський, Київський,
Менський (Чернігівська обл.).
31. За офіційним статусом природо заповідної території Полтавський міський
парк є :
а) національним природним парком; б) дендрологічним парком;
в) пам'яткою садово-паркового мистецтва; г) ботанічним садом.
Тема «Природні лікувальні ресурси України»
1. Запаси мінеральних лікувальних вод типу «Нафтуся» розміщені:
а) на Закарпатті; б) у Миргороді та Великій Багачці;
в) в Трускавці, Східниці та поблизу Сатанова; г)у Немирові та Хмільнику.
2. Радонові мінеральні води використовуються з лікувальною метою на
курортах:
а) Хмільник, Кремінна; б) Миргорода;
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в) Трускавця і поблизу Східниці; г) Закарпаття.
3. Курортом, де застосовуються йодобромні мінеральні води є:
а) Бердянськ (Запорізька обл.); б) Миргород (Полтавська обл.);
в) Трускавець (Львівська обл.); г) Березівські мінеральні води, Роща
(Харківська обл.).
4. Курортом, де використовуються крем'янисті мінеральні води є:
а) Бердянськ (Запорізька обл.); б) Миргород (Полтавська обл.);
в) Трускавець (Львівська обл.);
г) Березівські мінеральні води, Роща
(Харківська обл.).
5. Курортом, де використовуються вуглекислі мінеральні води є:
а) Бердянськ (Запорізька обл.); б) Миргород (Полтавська обл.);
в) Поляна (Закарпатська обл.);
г) Березівські мінеральні води, Роща
(Харківська обл.).
6. Курортом, де використовуються мінеральні води без специфічних
компонентів та властивостей є:
а) Бердянськ (Запорізька обл.); б) Миргород (Полтавська обл.);
в) Поляна (Закарпатська обл.);
г) Березівські мінеральні води, Роща
(Харківська обл.).
7. Торфові поклади, які використовуються як лікувальні грязі в Україні
формуються, переважно:
а) на узбережжі Чорного моря; б) на узбережжі Азовського моря;
в) в степовій зоні; г) в лісовій і лісостеповій зонах.
8. У відкладах Обіточної, Бердянської, Таганрозької (Маріупольської),
Новоазовської, Ялтинської заток містяться:
а) озерно-джерельні мулові грязі; б) материкові сульфідні мулові грязі;
в) морські сульфідні мулові грязі; г) приморські сульфідні мулові грязі.
9. Сапропелеві відклади мають найбільше розповсюдження:
а) на узбережжі Чорного моря; б) на узбережжі Азовського моря;
в) в степовій зоні; г) в лісовій зоні.
10. Найбільше у світі родовище озокериту (гірського воску), суміші
високомолекулярних сполук вуглеводів, смол і асфальтенів:
а) Бориславське і Трускавецьке; б) Бердянське;
в) Березівське; г) Закарпатське.
11. Спелеологічні санаторії, створені на основі соляних шахт, діють у:
а) м. Моршин (Львівська обл.); б) с. Солотвино (Закарпатська обл.) і м.
Соледар (Донецька обл.);
в) Саках та Євпаторії; г) с. Вільчани (Житомирської обл.).
12. Мінеральні скупчення бішофіту(мінералу класу галогенідів) є у:
а) Запорізькій області; б) Львівській області;
в) Полтавській та Чернігівській областях; г) Харківській області та Сумській
областях.
13. Найширша мережа оздоровниць, де представлені практично всі медичні
напрямки, окрім туберкульозу, функціонує в системі:
а) МОЗ України; б) Міністерства інфраструктури;
в) ЗАТ "Укрпрофоздоровниця"; г) Корпорації лікувально-оздоровчих закладів
"Сільгоспоздоровниця".
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Модуль 2 «Історико-культурні та інфраструктурні туристичні ресурси
України»
Тема «Історико-культурні туристичні ресурси України»
1. До археологічних пам’яток належать:
а) пам'ятні місця й предмети, пов'язані з найважливішими історичними подіями
в житті народу;
б) городища та кургани древніх поселень;
в) архітектурні ансамблі й комплекси, історичні центри;
г) здобутки монументального та садово-паркового мистецтва.
2. До пам'ятників містобудування й архітектури належать:
а) пам'ятні місця й предмети, пов'язані з найважливішими історичними подіями
в житті народу;
б) городища, кургани древніх поселень;
в) здобутки декоративно-прикладного мистецтва;
г) здобутки монументального та садово-паркового мистецтва.
3. Всього в Україні налічується історичних міст, вік яких перевищує тисячу
років:
а) 19; б) 39;
в) 69; г) 129.
4. До архітектурної спадщини періоду Київської Русі (ІХ-ХІІІ) належить:
а) Херсонес (м. Севастополь);
б) Андріївська церква (м. Київ);
в) Успенський собор і Троїцька надбрамна церква в Києво-Печерській Лаврі;
г) Покровський собор (м. Київ).
5. У взантійському стилі в Україні побудована:
а) кафедра Спаса ( м.Чернігів); б) Андріївська церква (м. Київ);
в) Покровський собор (м. Київ); г) Воронцовський палац ( м. Алупка).
6. В неоготичному стилі збудовано:
а) Ансамбль Круглої площі (м. Полтава); б) Білгород-Дністровська фортеця;
в) Вежа Корнякта (м. Львів); г) Воронцовський палац ( м. Алупка).
7. Романський вплив прочитується в архітектурі:
а) Ансамблю Круглої площі (м. Полтава); б) Білгород- Дністровської фортеці;
в) Вежі Корнякта (м. Львів); г) Воронцовського палацу ( м. Алупка).
8. В Україні прикладом ренесансної архітектури є:
а) Ансамбль Круглої площі (м. Полтава); б) Білгород-Дністровська фортеця;
в) Вежа Корнякта (м. Львів); г) Воронцовський палац ( м. Алупка).
9 До стилю українського(козацького) бароко належить:
а) Ансамбль Хрестооздвиженського монастиря (м.Полтава);
б) Андріївська церква (м. Київ); в) Покровський собор (м. Київ) ;
г) Воронцовський палац (м. Алупка).
10. Прикладом російського класицизму є:
а) Ансамбль Хрестооздвиженського монастиря (м.Полтава);
б) Вежа Корнякта (м. Львів); в) Ансамбль Круглої площі (м. Полтава);
г) Воронцовський палац ( м. Алупка).
11. Прикладом українського модерну є:
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а) Покровський собор (м. Київ); б) Вежа Корнякта (м. Львів) ;
в) Будинок губернського земства (м. Полтава); г) Воронцовський палац ( м.
Алупка).
12. Місцем заснування Запорізької Січі є острів:
а) Прутець; б) Тузла ;
в) Зміїний; г) Хортиця.
13. Першою (за віком) вищою школою в Україні є:
а) Києво-Могилянська академія (м. Київ);
б) Острозька академія (Рівненська обл.);
в) Львівський національний університет імені Івана Франка;
г) Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
14. Музей бджільництва розташований у:
а) Гадячі Полтавської обл.; б) НПП «Синевир» Закарпатської обл. ;
в) Катакомбах с. Нерубайське Одеської обл.; г) Солотвино Закарпатської обл.
15. Музей партизанської слави розташований у:
а) Гадячі Полтавської обл.; б) НПП «Синевир» Закарпатської обл. ;
в) Катакомбах с. Нерубайське Одеської обл.; г) Солотвино Закарпатської обл.
16. Музей соляних копалень розташований у:
а) Гадячі Полтавської обл.; б) НПП «Синевир» Закарпатської обл. ;
в) Катакомбах с. Нерубайське Одеської обл.; г) Солотвино Закарпатської обл.
17. Меморіальний музей-садиба Г. Сковороди розташований у:
а) с. Моринці (Черкаська обл..); б) с. Чорнухи (Полтавська обл.) ;
в) Хутір Надія (Кіровоградська обл.) ; г) с. Гоголеве (Полтавська обл.).
18. Меморіальний музей-садиба М. Гоголя розташований у:
а) с. Моринці (Черкаськаобл..); б) с. Чорнухи (Полтавська обл.) ;
в) Хутір Надія (Кіровоградська обл.) ; г) с. Гоголеве (Полтавська обл.).
19. Осередком традиційної культури художнього розпису є:
а) Решетилівка; б) Сороченці ;
в) Петриківка; г) Опішня.
20. Осередком килимарства та вишивки в Україні є:
а) Решетилівка; б) Сороченці ;
в) Петриківка; г) Опішня.
21. Осередком гончарства в Україні є:
а) Решетилівка; б) Сороченці ;
в) Петриківка; г) Опішня.
22. Традиційний ярмарковий центр розташований у селищі:
а) Решетилівка; б) Сороченці ;
в) Петриківка; г) Опішня.
23. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить:
а) Ансамбль Круглої площі (м. Полтава); б) Історичний центр Львова;
в) Білгород-Дністровська фортеця; г) Воронцовський палац ( м. Алупка).
24. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить:
а) Херсонес (м. Севастополь); б) Вежа Корнякта (м. Львів);
в) Києво-Печерська лавра (м. Київ); г) Покровський собор (м. Київ).
25. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить:
а) Ансамбль Хрестооздвиженського монастиря (м.Полтава);
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б) Острозька академія (Рівненська обл.); в) Андріївська церква (м. Київ);
г) Софійський собор (м. Київ).
26. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять:
а) Катакомби с. Нерубайське Одеської обл.; б) Букові праліси Карпат;
в) Національний природний парк «Святі гори»;
г) Національний природний парк «Подільські Товтри»;
27. До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить:
а) острів Хортиця; б) національний парк Софіївка (м.Умань);
в) с. Сороченці; г) Пункти геодезичної дуги Струве.
28. Перше місце на Україні за кількістю історико-архітектурних пам'ятників
посідає місто
а) Київ; б) Львів ;
в) Полтава; г) Одеса.
29. До національної системи туристсько-екскурсійних маршрутів “Намисто
Славутича” входять:
а) Тернопільська, Львівська, Закарпатська та Чернівецька області;
б) Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Київська, Кіровоградська,
Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Черкаську,
Чернігівська та м. Київ
в) Львівська, Волинська, Тернопільська та Івано-Франківська області;
г) Луганська, Харківська та Донецька області.
Тема «Санаторно-курортне господарство України»
Тестові завдання (включені до теми «Бальнеологічні ресурси»)
Тема «Інфраструктурні туристичні ресурси України»
1. Найбільш поширеними в Україні підприємствами, що надають послуги з
тимчасового проживання (52,5%) є:
а) кемпінги; б) мотелі ;
в) готелі; г) гуртожитки для приїжджих.
2. В Україні найбільше готелів розташовано у:
а) м. Київ; б) Одеській області;
в) м. Львів; г) Автономній Республіці Крим.
3. До п’ятизіркових готелів відноситься:
а) Готель «Соната» (м. Львів); б) Готель «Раціотель» (м. Київ);
в) Готель «Прем’єр-Палац»(м. Київ); г) Готель «Палаццо»(м. Полтава).
4. Найбільшу сумарну довжину автодоріг в Україні має:
а) Чернівецька область; б) Харківська область;
в) Київська область; г) Івано-Франківська область.
5. Найменшу довжину автодоріг в Україні має::
а) Чернівецька область; б) Харківська область;
в) Полтавська область; г) Вінницька область.
6. В Україні найбільше доріг першої категорії у:
а) Сумській області; б) Харківській області;
в) Київській області; г) Дніпропетровській області.
26

7. Однією з головних перешкод для інтенсивного використання залізничного
транспорту у туристичному обміні з країнами Східної Європи є:
а) висока ціна на залізничні квитки;
б) відсутність залізничних маршрутів у потрібні напрямки;
в) неоднакова ширина залізничної колії в Україні та в європейських країнах;
г) ускладнений митний контроль.
8. Найбільша кількість пасажирів в Україні відправляється аеропортами:
а) м. Харкова; б) м. Дніпропетровська;
в) м. Львова; г) м. Києва.
9. Одне з останніх місць в Україні за пасажирообігом посідає:
а) залізничний транспорт; б) автомобільний транспорт;
в) авіоперевезення; г) річковий транспорт.
10. Найбільший річковий порт у басейні Дніпра за обсягом вантажних
операцій:
а) Київський; б) Дніпропетровський;
в) Херсонський; г) Могилів-Подільський.
11. Міжнародні перевезення пасажирів за допомогою річкового транспорту
здійснюються в:
а) Одеській області; б) Херсонській області;
в) Запорізькій області; г) Дніпропетровській області.
12. Міжнародні перевезення пасажирів за допомогою морських суден
здійснюються в:
а) Черкаській області; б) Херсонській області;
в) Дніпропетровській області; г) Запорізькій області.
13. В структурі підприємств ресторанного господарства, переважають:
а) ресторани; б) кафе та буфети;
в) бари; г) інші типи закладів харчування.
Тема «Туристичні ресурси туристичних районів України»
1.В якому туристичному районі розміщені туристичні центри НовгородСіверський, Переяслав-Хмельницький, Умань, Канів:
а) Полісько-Подільському; б) Східному;
в) Центральному; г) Карпатському
2. Третина рекреаційно-туристичного потенціалу розміщена в туристичному
районі:
а) Східному; б) Карпатському;
в) Полісько-Подільському; г) Центральному
3.Найбільший
бальнеологічний
курорт
Полтавської
області,
де
використовуються мінеральні води без специфічних властивостей::
а) Великі Сороченці; б) Миргород;
в) Диканька; г) Решетилівка.
4. Осередком килимарства та вишивки в Україні є:
а) Решетилівка; б) Великі Сороченці ;
в) Лубни; г) Опішня.
5. Осередком гончарства в Україні є:
а) Гадяч; б) Великі Сороченці;
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в) Кобеляки; г) Опішня.
6. Традиційний ярмарковий центр Полтавщини розташований у селищі:
а) Диканька; б) Великі Сороченці;
в) Гоголеве; г) Шишаки.
7. Меморіальний музей-садиба Г. Сковороди розташований у:
а) с. Великі Сороченці; б) смт. Чорнухи;
в) м. Полтава; г) с. Гоголеве.
8. Меморіальний музей-садиба М. Гоголя розташований у:
а) смт. Диканька; б) смт. Чорнухи;
в) м. Полтава; г) с. Гоголеве.
9. Музей бджільництва розташований у:
а) Гадячі; б) Лубнах ;
в) Котельві; г) Миргороді.
10. Прикладом архітектурного стилю «російський класицизм» у Полтаві є:
а) Ансамбль Хрестовоздвиженського монастиря;
б) Будинок губернського земства;
в) Ансамбль Круглої площі;
г) Свято-Успенский кафедральний собор.
11. Прикладом архітектурного стилю « український модерн»у Полтаві є:
а) Будинок губернського земства;
б) Ансамбль Хрестовоздвиженського монастиря;
в) Ансамбль Круглої площі;
г) Свято-Успенский кафедральний собор.
12. Однією з найбільших у Європі скіфських археологічних пам'яток є:
а) Реконструкція фортифікаційних споруд м. Полтави;
б) Музей-заповідник «Поле Полтавської битви»;
в) с. Опішня;
г) Більське городище.
13. Найдавнішим із нижчезазначених населених пунктів Полтавщини є:
а) Миргород; б) Хорол;
в) Лохвиця; г) Шишаки.
14. За місцевими переказами події, що описані у повісті М. Гоголя "Ніч перед
Різдвом" , пов'язані з:
а) Преображенською церквою (с. Гоголеве);
б) Хрестовоздвиженським монастирем (м. Полтава);
в) Троїцькою церквою (с. Диканька);
г) Миколаєвською церквою(с. Диканька).
15. Народний музей українського весілля розташований у:
а) с. Великі Будища, Диканський район Полтавської обл.;
б) с. Великі Сорочинці, Миргородський район Полтавської обл.;
в) смт. Велика Багачка Полтавської обл.;
г) смт. Диканька, Диканський район Полтавської обл.
16. Парк, заснований у 1803 р. з ініціативи генерал-губернатора князя Куракіна
О.Б.:
а) Парк «Перемога» (Полтавський міський сад);
б) Регіональний ландшафтний парк «Диканський»;
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в) Парк на садибі Панаса Мирного;
г) Корпусний парк (м. Полтава).
17. Найвищою точкою Полтавщини є:
а) Лиса Гора; б) Гора Пивиха;
в) Шар-Гора; г) Іванова гора.
Довідкова інформація
«Туристична номенклатура до тем»
Тема «Клімат як туристичний ресурс»
Кліматичні курорти
Назва об’єкта
Розміщення, особливості
Кліматична підобласть Українських Карпат
Рахів, Ясіня, Воловець, Паляниця, Подобовець, Тисовець, Гірськолижні
центри
Славське, Ворохта, Розлуч, Турка, Вижниця, Буковель, Мигове (курорти)
Ворохта, Карпати, Косів, Татарів, Чинадійово, Шешори, Кліматичні
курорти
Яремча, Ясіня.
Українських Карпат
Рівнинна кліматична підобласть
Конча-Заспа, Пирогове (в зоні Києва), Соснівка – (поблизу Кліматичні курорти лісостепу
Черкас), Брюховичі — (поблизу Львова)
Ворзель, Пуща-Водиця, Буча, Клавдієве-Тарасове, Лютіж, Кліматичні курорти і курортні
Святошин.
місцевості Полісся
Континентальна кліматична область
Бердянськ, Приморьск, Євпаторія, Кирилівка, Коблеве, Кліматичні курорти степової
Кремінна, Маріуполь, Мелекіне, Очаків, Приморське, Саки, зони України
Скадовськ, Святогірськ, Одеська група курортів (Аркадія,
Великий Фонтан, Лузанівка, Лебедівка, Лермонтовський,
Чорноморка, Кароліно-Бугаз, Затока, Сергіївка)
Кліматична область гірського Криму
Старий Крим

Кліматичний курорт гірського
Криму
Кліматична область Південного берега Криму
Алупка (з курортною місцевістю Шевченкове), Алушта Приморські
кліматичні
(Малореченськ, Морське, Рибаче), Партеніт, Велика Ялта курорти
та
курортні
(Ялта, Курпати, Гурзуф (Артек), Кореїз, Місхор, бухта Ласпі, місцевості, які переважно
Лівадія, Масандра, Гаспра, Ореанда, Семеїз (Понизівка, спеціалізуються на лікуванні
Кацівелі), Форрос), Коктебель, Судак (Привітне, Новий Світ), легеневих, серцево-судинних
Феодосія, Кастрополь (Мелас).
та нервових захворювань.

Тема «Рельєф та спелеоресурси України як туристичні ресурси»
Назва об’єкта
г. Камула (473 м)
г. Берда (515 м)
г. Могила Бельмак (324 м)
г. Могила Мечетна (367 м)
Курган Мечетний (358 м)
г. Сивуля (1838 м)
г. Грофа (1748 м)
г. Попадя (1742 м)
г. Стой (1677 м)

Розташування, особливості
найвища точка Подільської височини
найвища
вершина
Хотинської
височини
(Чернівецька обл.).
найвища точка Приазовської височини
висоти Донецького кряжу
висоти Донецького кряжу
Українські Карпати
Горгани, Українські Карпати
Горгани, Українські Карпати
Горгани, Українські Карпати
Горгани, Українські Карпати
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г. Менчул (1501 м)

Горгани, Українські Карпати

г. Магура (1368 м)
Верецький (839 м) перевал
Ужоцький (889 м) перевал
Яблунецький (931 м) перевал
Воловецький (1014 м) перевал
г. Говерла (2061 м)

Горгани, Українські Карпати
Вододільно-Верховинські Карпати
Вододільно-Верховинські Карпати
Вододільно-Верховинські Карпати
Вододільно-Верховинські Карпати
Полонинсько-Чорногорські гори Українських
Карпат, масив Чорногора, межа Надвірнянського
р-ну Івано-Франківської обл. та Рахівського р-ну
Закарпатської обл., найвища вершина Українських
Карпат
г. Бребенескул (2035 м)
Полонинсько-Чорногорські гори Українських
Карпат, масив Чорногора
г. Піп-Іван (2026 м)
Полонинсько-Чорногорські гори Українських
Карпат, масив Чорногора
г. Петрос (2022 м)
Полонинсько-Чорногорські гори Українських
Карпат, масив Чорногора
г. Гутин Томнатик(2017 м)
Полонинсько-Чорногорські гори Українських
Карпат, масив Чорногора
г. Ребра (2007 м)
Полонинсько-Чорногорські гори Українських
Карпат, масив Чорногора
Кримські Гори
Головна гряда Кримських Гір
г. Роман- Кош (1545 м, Бабуган-яйла)
г. Демір – Капу (1540 м, Нікітська яйла)
Головна гряда Кримських Гір
г. Зейтін – Кош (1534 м, Бабуган-яйла),
Головна гряда Кримських Гір
Кемаль- Егерек (1529 м, Нікітська яйла)
Головна гряда Кримських Гір
г. Еклізі Бурун (1527 м, Чатирдаг)
Головна гряда Кримських Гір
г. Ай-Петрі (1234 м, Ай-Петринська Головна гряда Кримських Гір
яйла)
Спелеологічні геоморфологічні туристичні ресурси
Гірсько-Кримська карстова область
печера Червона (13,7 км)

Найдовша печера Гірсько-Кримської карстової
області,
Сімферопольський р- н
печера Солдатська, довжина 2,1 км, Найглибша в Україні печера, Гірсько-Кримська
глибина - 517 м;
карстова область
печера Каскадна, довжина – 980 м, глибина Гірсько-Кримська карстова область
- 400 м
печера Нахімовська, довжина 560 м, Гірсько-Кримська карстова область
глибина - 374 м
печера Узунджа (довжина - 1,5 км),
Гірсько-Кримська карстова область
печера Еміне-Баїр-Хосар ( довжина - 1,46 Гірсько-Кримська карстова область
км, глибина – 125 м)
печера Чорна (довжина - 1,16 км)
Гірсько-Кримська карстова область
печера Еміне-Баїр-Коба ( довжина - 0,95 Гірсько-Кримська карстова область
км; глибина – 150 м, Чатирдаг)
печера Джур-Джур (0,770; поблизу Гірсько-Кримська карстова область
Алушти)
печера
Альошина
вода
(0,620; Гірсько-Кримська карстова область
Довгоруківська яйла)
печера Аянська (0,560; Чатирдаг)
Гірсько-Кримська карстова область
печера Монастир-Чокрак (довжина - 0,510 Гірсько-Кримська карстова область
км; глибина – 110 м, Карабі-Яйла),
печера Аверкієва (довжина – 0,46 км, Гірсько-Кримська карстова область
глибина145 м)
печера Єні-Сала-3 (0,435; Довгоруківська Гірсько-Кримська карстова область
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яйла)
печера Висяча (0,425; Ай-Петрі)

Гірсько-Кримська карстова область

печера Бездонна (довжина – 0,410 км,
глибина – 140 м)
печера Гримуча (довжина – 0,380 км,
глибина 100 м)
печера Егіз-Тинах (довжина - 0,255км;
глибина – 60 м, Карабі-Яйла)
печера Миру (довжина 0,340 км; КарабіЯйла)
печера Медова (довжина 0,250 км; АйПетрі)
печера Мангупська (довжина 0,230 км;
Мангуп)
печера Насонова (довжина 0,410 км; АйПетрі)
печера Кристальна (0,200; Ай-Петрі)

Гірсько-Кримська карстова область
Гірсько-Кримська карстова область
Гірсько-Кримська карстова область
Гірсько-Кримська карстова область
Гірсько-Кримська карстова область
Гірсько-Кримська карстова область
Гірсько-Кримська карстова область
Гірсько-Кримська карстова область

печера Бінбаш-Коба (0,150; глибина 23 м., Гірсько-Кримська карстова область
Чатирдаг)
Подільсько-Буковинська карстова область
печера Оптимістична довжиною 182 км
Тернопільська область, найдовша гіпсова печералабіринт світу
печера Озерна (107,0 км;)
Тернопільська область, с. Коралівка, с. Сапогів
печера Кришталева (22,0 км)
Тернопільська область, с. Кривче
печера Млинки (21,0 км)
Тернопільська область, с. Залісся
печера Вертеба (7,82 км)
Тернопільська область, смт. Більче-Золоте
печера Угринь (2,12 км)
Тернопільська область
печера Тимкова Скеля (1,78 км)
Тернопільська область
печера Ювілейна (1,50 км)
Тернопільська область
печера Золушка (Попелюшка) (80,0 км)
Чернівецька область, с. Подвірне
печера Буковинка (2,30 км
Чернівецька область, Новоселицький р-н
печера Атлантида (2,50)
Хмельницька область, с. Завалля
Карстово-спелеологічні заказники
Молочнобратський карстовий масив
Чернівецька область
Чорнопотоцький карст
Чернівецька область
Юрківський карст
Чернівецька область
Передгірно-Кримська карстова область
печера Зміїна (310 м)
Передгірно-Кримська карстова область
печера Міжгір'я (210 м)
Передгірно-Кримська карстова область
Ескі-Кермен (V-VI ст.),
Передгірно-Кримська карстова область
печерне місто
Мангуп-Кале (VI-ХІV ст.), печерне місто
Передгірно-Кримська карстова область
Чуфут-Кале (Х-ХVІІІ ст.) печерне місто
Передгірно-Кримська карстова область
Успенський монастир (VIІІ- ХІХ;
Передгірно-Кримська карстова область
відновлено наприкінці XX ст.), поблизу
Бахчисарая

печера Дружба
печера Білих Стін
печера Молочний Камінь

Українські Карпати
Українські Карпати, долини Малої та Великої
Угольки
Українські Карпати, долини Малої та Великої
Угольки
Українські Карпати, долини Малої та Великої
Угольки
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Тема «Водні туристичні ресурси України»
Найменування об’єкта

Розташування, особливості
Чорне море
(площа 420,3 тис. км2, максимальна глибина – 2210 м)
Дністровський лиман (довжина 40 км, У північно-західній частина Чорного моря,
ширина 5 - 10 км)
у межах Одеської області (між Овідіопольським та
Білгород-Дністровським районами).
Дніпровський лиман (відповідно 60 і 5 - 20 у північній частині Чорного моря, у межах
км)
Херсонської та Миколаївської областей
Лиман Південного Бугу (45 км – 2 - 5 км).
у північній частині Чорного моря, у межах
Херсонської та Миколаївської областей
Хаджибейський лиман
між Дунаєм і Дніпром
Куяльницький лиман
між Дунаєм і Дніпром
Тилигульський лиман
між Дунаєм і Дніпром
Будацький лиман
біля м. Білгород-Дністровський, Одеська обл.
Азовське море
(площа 39,1 тис. км 2 , максимальна глибина - 13,5 м)
Таганрозька затока
у північно-східній частині Азовського моря
Сиваська затока
Молочний лиман
річка Дніпро
річка Південний Буг
річка Дністер
річка Сіверський Донець
річка Псел
річка Горинь
річка Десна,
річка Інгулець
річка Ворскла
річка Случ
річка Прип'ять
річка Десна
річка Сула
річка Самара

на заході Азовського моря
на півдні Запорізької області
Річки України
третя за довжиною й площею басейну ріка
Європи, загальна довжина 2285 км
друга за довжиною річка України, загальна
довжина - 806 км
третя за довжиною річка України, довжина в
Україні – 705 км
головна водна артерія сходу України, загальна
довжина – 1053 км
ліва притока Дніпра
права притока Прип’яті
ліва притока Дніпра
права притока Дніпра
ліва притока Дніпра
ліва притока Дніпра
права притока Дніпра
ліва притока Дніпра
ліва притока Дніпра
ліва притока Дніпра

річка Тетерів
річка Рось
річка Тясмин
річка Черемош
річка Прут
річка Ріка,
річка Тересва
річка Теребля
річка Уж

права притока Дніпра
права притока Дніпра
права притока Дніпра
гірська річка Карпат
гірська річка Карпат
гірська річка Карпат
гірська річка Карпат
гірська річка Карпат
гірська річка Карпат

річка Стрий
річка Салгир
річка Альма
річка Кача

гірська річка Карпат
річка Криму
річка Криму
річка Криму

річка Чорна

річка Криму
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Дунай
Водосховища
Київське водосховище (площа водного на р. Дніпро
дзеркала 922 км 2)
Канівське водосховище (582 км 2
на р. Дніпро
Кременчуцьке водосховище (2252 км 2 )
на р. Дніпро
Дніпродзержинське водосховище (567 на р. Дніпро
км2),
Дніпровське водосховище (Запоріжжя) на р. Дніпро
(410 кмІ)
Каховське водосховище (2155 км 2 )
на р. Дніпро
Дністровське водосховище (142 км 2 )
на р. Дністер
Печенізьке водосховище (86,2км 2 )
Червонооскільне водосховище (123)
Ладиженське водосховище (20,8)
Старобешівське водосховище (8,3)
Сімферопольське водосховище (, площа —
3,2 км 2 ),
озеро (лиман) Сасик (Кундук)
озеро Сасик – Сиваш
озеро Ялпуг
озеро Кагул
озеро Кугурлуй
озеро (лиман) Шагани
озеро (лиман) Алібей
озеро Катлабуг
озеро Китай
озеро Донузлав
озеро Актаське
озеро Світязь
озеро Узунларське
озеро Кирлеуцьке
Шацькі озера (Світязь, Пулемецьке, Луки,
Люцимир, Островянське, Кримне, Пісочне)
озеро Біле
озеро Люб'язь
озеро Волянське

на р Сіверський Донець
на р. Оскол
на р. Південний Буг
на р.Кальміус
на р. Салгир
Озера
Одеська обл.
АРК
Одеська обл.
Одеська обл.
Одеська обл.
Одеська обл.
Одеська обл.
Одеська обл.
Одеська обл.
АРК
АРК
Волинська обл.
АРК
АРК
Волинська область
Волинська область
Волинська область
Волинська область

озеро Оріхове
озеро Турське
озеро Біле
озеро Борове

Волинська область
Волинська область
Володимерецький р-н Рівненської обл..
Коропський р-н Чернігівської обл.

озеро Оріхове
озеро Десняка
озеро Красне
озеро Нобеля
озеро Бребенескул

Коропський р-н Чернігівської обл.
Сосницький р-н Чернігівської обл.
м. Новгород-Сіверський Чернігівської обл.
Зарічанський р-н Рівненської обл..
Гірське озеро Карпат, на висоті 1801 м над рівнем
моря
Гірське озеро Карпат
Гірське озеро Карпат
Гірське озеро Карпат
Гірське озеро Карпат
Гірське озеро Карпат

озеро Синевир
озеро Ворожеська
озеро Несамовите
озеро Драгобратське
озеро Апшинецьке
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озеро Марічейка

Гірське озеро Карпат
Водоспади
водоспад Учансу(98,5м)
р.Учансу, Ялта
водоспад Кизил-Кобинський ,каскад (50м) р. Кизил-Коба, с. Перевальне, Сімферопільський
р-н
водоспад Шипіт (24м)
р. Шипіт, Перечин
водоспад Джур-Джур (17м)
Червоногородський водоспад (16м)
водоспад Головкінського (12м)
Манявський водоспад (12м)
водоспад Скакало (10м)
Сріблясті водоспади, Гук(4-5м)
водоспад Гук (4м)

р. Улу-Узень, Алушта
р. Джурин, Заліщики
р. Узень-Баш, Алушта
р. Манявка, Яремча
р.Синявка, Мукачів
р. Пістинька, Шешори
р. Рибниця, Косів

Тема «Біотичні туристичні ресурси України»
Назва об’єкта

Розташування, особливості
Природні заповідники
Кримський природний заповідник
АР Крим
Канівський природний заповідник
Черкаська обл.
Український степовий
Донецька, Сумська, Запорізька обл.
Луганський природний заповідник
Луганська обл.
Поліський природний заповідник
Житомирська обл.
Ялтинський гірсько-лісовий
АР Крим
природний заповідник «Мис Мартьян»
АР Крим
Карадазький природний заповідник
АР Крим
природний заповідник «Розточчя»
Львівська обл.
природний заповідник «Медобори»
Тернопільська обл.
«Дніпровсько-Орільський» природний
Дніпропетровська обл
заповідник
природний заповідник «Єланецький степ»
Миколаївська обл.
природний заповідник «Горгани»
Івано-Франківська обл.
Казантипський природний заповідник
АР Крим
Опукський природний заповідник
АР Крим
Рівненський природний заповідник
Рівненська обл.
Черемський природний заповідник
Волинська обл.
Біосферні заповідники
Асканія-Нова ім. Фальц-Фейна
Херсонська обл.
Чорноморський біосферний заповідник
Херсонська та Миколаївська обл..
Карпатський біосферний заповідник
Закарпатська обл..
Дунайський біосферний заповідник

Є частиною транскордонного румунськоукраїнського біосферного резервату «Дельта
Дунаю» (Одеська обл.)
Ужанський національний природний парк
включено до світової мережі біосферних
із Надсянським регіональним
резерватів ЮНЕСКО, у складі українськоландшафтним парком
польсько-словацького транскордонного резервату
«Східні Карпати» (Закарпатська обл.)
Національні природні парки (НПП)
Карпатський НПП
Івано-Франківська обл.
Шацький НПП
НПП «Синевир»

Волинська обл.
Закарпатська обл.

Азово-Сиваський НПП
«Вижницький» НПП
НПП«Подільські Товтри»
НПП «Святі Гори»

Херсонська обл.
Чернівецька обл.
Хмельницька обл.
Донецька обл.
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Яворівський НПП
НПП «Сколівські Бескиди»
«Деснянсько-Старогутський» НПП
Ужанський НПП
НПП «Гуцульщина»
НПП «Гомільшанські ліси»
Галицький НПП
Ічнянський НПП
НПП «Великий Луг»
Мезинський НПП
НПП Прип’ять – Стохід
Голосіївський НПП
Чернівецький ботанічний сад
Нікітський ботанічний сад

Львівська обл.
Львівська обл.
Сумська обл.
Закарпатська обл.
Львівська обл.
Харківська обл.
Івано-Франківська обл.
Чернігівська обл.
Запорізька обл.
Чернігівська обл.
Волинська, Рівненська обл.
Київська обл.
Ботанічні сади
М. Чернівці
Має найбагатшу флористичну колекцію (близько
15 тис. видів і форм) та найбільший за площею
(876,6 га).
м. Київ

Національний ботанічний сад їм. М.
Гришка НАН України
Ботанічний сад ім. академіка Фоміна при
м. Київ
Київському університеті імені Тараса
Шевченка
Одеський ботанічний сад
м. Одеса
Ботанічний сад Львівського національного м. Львів
університету ім. І. Франка
Дендрологічні парки
Дендрологічний парк «Софіївка»
м. Умань
Дендрологічний парк «Олександрія»
Тростянецький дендрологічний парк
Оброшинський дендрологічний парк
Дендрологічний парк державного значення
«Діброва»
Березнівський дендропарк державного
значення
Дендропарк місцевого значення «Дружба»
Євпаторійський дендропарк місцевого
значення
Дендропарк «Дружба»
Зоологічний парк у Миколаєві
Зоологічний парк у Одесі
Зоологічний парк у Рівному

м. Біла Церква
Ічнянський р-н Чернігівської обл..
Пустомитівський р-н., Львівська обл.
Богородчанський р-н., Івано-Франківської обл.
Рівненська обл.
м. Лозова, Харківська обл.
М. Євпаторія
м. Івано-Франківськ

Зоологічні парки
Державного значення
Державного значення
Державного значення

Зоологічний парк у Харкові
Зоологічний парк у Черкасах
Зоологічний парк у Києві
Зоологічний парк у Мені Чернігівської обл.
Зоопарк «Таврія»

Державного значення
Державного значення
Державного значення
Державного значення
Ново-Миколаївський р-н Запорізької обл.,
найбільший за площею в Україні - 290 га

Зоопарк у Пустомитівському р-ні
Львівської обл.
Підмихайлівський зоопарк
Рогатинський р-н Івано-Франківської обл.
Лановецький зооботсад
Тернопільська обл.
Зоопарк у Кам'янець-Подільському
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
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Немирівський парк
Парк ім. Т. Г. Шевченка
Трощанський парк
Парк Партизанської слави
Згурівський парк
Онуфріївський парк
Хутір Надія
Парк «Гостра могила»
Стрийський парк
парк «Високий замок»
Парк «Шевченків гай»
Кардамичівський парк
Хомутецький парк
Полтавський міський парк
Гощанський парк

м. Немирів, Вінницька обл.
м. Дніпропетровськ
Чуднівський р-н, Житомирська обл.
смт. Делятин, Івано-Франківська обл.
Київська обл.
Кіровоградська обл.
Кіровоградська обл.
м. Луганськ
м. Львів
м. Львів
м. Львів
Одеська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Рівненська обл.

Тростянецький парк
Більче-Золотецький парк
Скала-Подільський парк
Краснокутський парк
Наталіївський парк
Шарівський парк
Парк «Сатанівська перлина»
Самчиківський парк
Полонський парк
Корсунь- Шевченківський парк
Тальнівський парк
Парк «Соснівка»
Сокиринський парк
Алупкинський парк
парк «Лівадія»
Масандрівський парк
Парк «Володимирська гірка»
Марийський парк

Сумська обл.
Тернопільська обл.
Тернопільська обл.
Харківська обл.
Харківська обл.
Харківська обл.
Хмельницька обл.
Хмельницька обл.
Хмельницька обл.
Черкаська обл.
Черкаська обл.
Черкаська обл.
Чернігівська обл.
Парк Південного берега Криму
Парк Південного берега Криму
Парк Південного берега Криму
м. Київ
м. Київ

Парк «Феофанія»
Голосіївський парк ім. М. Рильського
Сирецький парк

м. Київ
м. Київ
м. Київ

Теми «Бальнеологічні ресурси України»
та «Санаторно-курортне господарство України»
Назва об’єкта
Розташування, особливості
Курорти лікувальних мінеральних вод
курорт Трускавець
Львівська обл., лікувальні мінеральні води типу
«Нафтуся», мінеральні води з підвищеним вмістом
органічних речовин, мінеральні води без вмісту
специфічних компонентів
курорт Східниця
Львівська обл., лікувальні мінеральні води типу
«Нафтуся»
курорт Сатанов
Хмельницька обл., лікувальні мінеральні води типу
«Нафтуся», залізисті та миш'яковисті води,
мінеральні води з підвищеним вмістом органічних
речовин
курорт Хмільник
м. Хмільник, Вінницька обл., радонові мінеральні
води
курорт Кремінна
м. Кремінна, Луганська обл., Радонові мінеральні
води

36

курорт Синяк
курорт Немирів
курорт Любінь
курорт Великий
курорт Шкло

Закарпатська обл.,сульфідні мінеральні води
Львівська обл., сульфідні мінеральні води
Львівська обл., сульфідні мінеральні води
Львівська обл., сульфідні мінеральні води
Львівська обл., сульфідні мінеральні води

курорт Черче
курорт Щербинці
курорт Брусниця
курорт Березівка
курорт Роща

Івано-Франківська обл., сульфідні мінеральні води
Чернівецька обл., сульфідні мінеральні води
Чернівецька обл., сульфідні мінеральні води
Харківська обл., крем'янисті мінеральні води
Харківська обл., крем'янисті мінеральні води

Курорт Поляна

Закарпатська обл., вуглекислі мінеральні води,
санаторії «Сонячне Закарпаття», «Поляна», «Квітка
полонини»
Курорт Шаян
Закарпатська обл., вуглекислі мінеральні води
санаторій «Гірська Тиса»
с. Кваси Рахівського району Закарпатської області,
миш’яковисті мінеральні води
Курорт Моршин
Львівська обл., мінеральні води без вмісту
специфічних компонентів
Курорт Миргород
Полтавська обл., мінеральні води без вмісту
специфічних компонентів
курорт Слов'янськ
Донецька обл., мінеральні води без вмісту
специфічних компонентів
Санаторії Одеської групи курортів
мінеральні води без вмісту специфічних компонентів
Курорт Феодосія
АРК, мінеральні води без вмісту специфічних
компонентів
Курорти лікувальних мінеральних грязей
Курорт Куяльник
приморські сульфідні мулові грязі
Курорт Саки
бентонітові глини, сульфідні мулові грязі
Курорт Євпаторія
бентонітові глини, сульфідні мулові грязі
Курорт Бердянськ
морські сульфідні мулові грязі
Курорт Кирилівка
морські сульфідні мулові грязі
Курорт Слов'янськ
Донецька обл., морські сульфідні мулові грязі
Курорт Миргород
Полтавська обл. , торфові грязі
Курорт Моршин
Львівська обл., торфові грязі
курорт Шкло
Львівська обл., торфові грязі
курорт Хмільник
Спелеологічні санаторії на основі
соляних шахт
Спелеологічні санаторії на основі
соляних шахт

Вінницька обл., торфові грязі
с. Солотвино, Закарпатська обл.
м. Соледар, Донецька обл

Тема «Історико-культурні туристичні ресурси України»
Назва об’єкта
Розташування, особливості
Історико - архітектурні та історико-культурні заповідники і музеї
національного значення
«Давній Галич»
с. Крилос, м. Галич Галицький район ІваноФранківської області.
«Кам'янець»
м. Кам’янець-Подільський Хмельницька обл.
«Києво-Печерська Лавра»
м. Київ
«Могила Т. Г. Шевченка»
м. Канів, Черкаська обл..
«Переяслав»
м. Переяслав-Хмельницький , Київська обл.
«Софія Київська»
м. Київ
«Чернігів Стародавній»
м. Чернігів
«Чигирин»
м. Чигирин, Черкаська обл.
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«Херсонес Таврійський»
м. Севастополь
«Хортиця»
м. Запоріжжя
Історико - архітектурні та історико-культурні заповідники і музеї
загальнодержавного значення
«Гетьманська столиця» в Батурині
м. Батурин, Чернігівська обл..
«Олеський замок»
смт. Олесько, Буського району Львівської області.
«Підгорецький замок»
с. Підгірці Бродівського району Львівської області
«Стара Одеса»
м. Одеса
«Старий Крим»
м. Старий Крим, АРК
«Стародавній Київ»
м. Київ
Найдавніші в Україні пам'ятки архітектури і містобудування
Херсонес (м.Севастополь)
Давньогрецькі поліси
Пантікапей м.(Керч)
Давньогрецькі поліси
Ольвія (м.Очаків)
Давньогрецькі поліси
Керкінітида (м.Євпаторія)
Давньогрецькі поліси
Тіра м.(Білгород- Дністровський)
Давньогрецькі поліси
Неаполь Скіфський (м.Сімферополь)
Давньогрецькі поліси
печерне місто Ескі-Кермен (V-VІ)
Крим, Бахчисарайський р-н
печерне місто Мангуп-Кале (VІ-ХV)
Крим, Бахчисарайський р-н
печерне місто Чуфут-Кале (Х-ХVІІІ)
Крим, Бахчисарайський р-н
Успенський печерний монастир (VІІКрим, Бахчисарайський р-н
ХІХ)
«Святиня язичницька»,
с. Міжгір'я Тернопільщині
ранньослов'янські печерні храми
ранньослов'янські печерні храми
с. Бокота на Хмельниччині
Архітектурна спадщина періоду Київської Русі (ІХ-ХІІІ)
Софійський собор
м. Київ
Золоті ворота
м. Київ
церква Спаса на Берестові
м. Київ
Успенський собор і Троїцька надбрамна м. Київ
церква в Києво- Печерській Лаврі
Михайлівський собор Видубицького
м. Київ
монастиря
Михайлівський Золотоверхий монастир
м. Київ
церква Богородиці Пирогощі
м. Київ
Кирилівська церква в
м. Київ
Спаський собор
м. Чернігів
Борисоглібський собор
м. Чернігів
Іллінська церква
м. Чернігів
Єлецький Успенський монастир
П'ятницька церква
м. Чернігів
церква Василя в Овручі
Житомирська обл..
Спасо-Преображенський собор у
Чернігівська обл.
Новгород-Сіверському
Юріївська (Успенська) церква в Каневі
Черкаська обл.
Успенський собор у ВолодимирВолинська обл.
Волинському
церква Св. Пантелеймона в с.
Івано-Франківська область
Шевченкове
церква Св. Миколи у Львові
м. Львів
«Горянська ротонда» в Ужгороді
м. Ужгород
церква Іоанна Предтечі в Керчі
м. Керч
Дерев'яне зодчество
Церква Св. Дмитрія (XV)
с. Гішин Волинської обл.
Церква Св. Параскеви (ХV-ХVІІІ)
с. Олександрівка, Закарпатської обл.
Спасо- Преображенська церква (XVI)
с. Нуйно Волинської обл.
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Церква Вознесіння Господнього
«Струківська» (XVI)
Церква Благовіщення Богородиці (XVI)
Миколаївська церква(XVII)
Церква Св. Михайла (XVII)
Церква Св. Юра(XVII)

смт. Ясиня Закарпатської обл.

Церква Різдва Богородиці (ХVІІ-ХVІІІ)
Хрестовоздвиженська церква(XVIII)
Церква Св. Миколи (XVIII)
Троїцький собор(XVIII)

с. Жубровичі Житомирської обл.
м. Кам'янець-Подільський
м. Вінниця
м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.;
найбільша дерев'яна сакральна споруда в Україні
с. Троковичі Житомирської обл.
с. Данилове Закарпатської обл.
с. Бушеве Київської обл.
с. Батетичі Львівської обл.
с. Коротичі Рівненської обл.
смт. Степань Рівненської обл.
Чортків Тернопільської обл
м. Берислав Херсонської обл.
с. Виженка Чернівецької обл.
с. Матків Львівської обл.
с. Опірець Львівської обл.

Коломия, Івано-Франківської обл.
с. Гусний Закарпатської обл.
с. Ісаїв Львівської обл.
м. Дрогобич

Троїцька церква (XVIII)
Церква Св. Миколи (XVIII)
Троїцька церква (XVIII)
Церква Св. Юрія (XVIII)
Церква Св. Трійці (XVIII)
Церква Св. Трійці (XVIII)
Церква Вознесіння Господнього (XVIII)
Церква Пресвятої Богородиці (XVIII)
Церква Св. Іоанна Сучавського (XVIII)
Церква Різдва Богородиці (XIX)
Церква Воздвиження Чесного Хреста
(XIX)
Церква Св. Іллі (XIX)
с. Шепіт Чернівецької обл.
Кам'яні культові споруди
Церкви
Церква Різдва Христового (ХІІІ-ХІV)
м. Галич, Івано-Франківської обл.
Церква Різдва Богородиці (ХІV-ХV)
м. Рогатин, Івано-Франківської обл.
Миколаївська церква (ХV-ХVІІ)
м. Кілія, Одеської обл.
Миколаївська церква (XVI)
м. Олевськ, Житомирська обл..
Успенська церква (XVI)
с. Крилос Івано-Франківської обл.
Церква Воздвиження (XVI)
м. Дрогобич Львівської обл.
Воздвиженська церква (XVI)
м. Тернопіль
Успенська церква (ансамбль ХVІ-ХVІІ)
м. Львів
Іллінська церква (XVII)
с. Суботів Чигиринського району Черкаської області
Михайлівська церква (XVII)
м. Переяслав-Хмельницький, Київської обл.
Церква Успіння Богородиці (XVII)
с. Низкиничі Волинської обл.
Іллінська церква (XVII)
м. Київ
Церква Миколи Притиска (XVII)
м. Київ
Спасо-Преображенська церква (XVIII)
с. Великі Сорочинці, Полтавської обл.
Церква Св. Іллі (XVIII)
м. Новомиргород, Кіровоградська обл.
Андріївська церква (XVIII)
м. Київ
Церква Покрова Богородиці (XVIII)
м. Київ
Миколаївська церква з дзвінницею
смт. Диканька, Полтавської обл.
(ХVІІІ-ХІХ,
Введенська церква (XVIII)
м. Берислав, Херсонська обл..
Греко-Софіївська церква (XVIII)
м. Херсон
Церква Воскресіння Христового (XVIII) м. Суми
Троїцька церква (XIX)
м. Приморськ, Запорізька обл.
Трьох- Анастасіївська церква (XIX)
м. Глухів Сумської обл.
Церква Воскресіння (XIX)
с.Форос АР Крим
Свято-Миколаївська церква (XIX)
м. Миколаїв
Церква Покрова Богородиці (XX)
с. Пархомівка Київської обл.
Церква-меморіал «Козацькі могили»
с. Пляшева Рівненської обл.
(XX)
Собори
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Собор Різдва Богородиці (ХІV-ХV)
Вірменський собор (ХІV-ХХ)
Латинський кафедральний собор
Вознесіння Пресвятої Діви Марії (ХІVХVІІІ)
Миколаївський собор (XVII)
Вознесенський собор (XVII)
Велика Лаврська дзвіниця (XVII)
Троїцький собор (XVII)
Покровський собор (XVII)
Спасо- Преображенський собор (XVII)
Преображенський собор (XVIII)
Собор Св. Антонія і Феодосія (XVIII)
Троїцький собор (XVIII)
Собор Св. Юра (XVIII)
Святодухівський собор (XVIII)
Покровський собор (XVIII)
Володимирський собор(XIX)
Свято-Пантелеймонівський собор (XIX)
Собор Св. Варвари (XIX)
Спасо-Преображенський собор (XIX)
Собор Покрова Богородиці (XIX)
Собор Св. Володимира (ХІХ-ХХ)
Миколаївський кафедральний собор
(XX)
Костел Св. Варфоломія (ХІ1-ХVII)

м. Козелець, Чернігівська обл..
м. Львів
м. Львів
м. Ніжин Чернігівської обл.
м. Переяслав-Хмельницький Київської обл.
м. Київ
м. Чернігів
м. Харків
м. Ізюм Харківської обл.
м. Дніпропетровськ
м. Васильків Київської обл.
м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.
м. Львів
м. Ромни Сумської обл.
м. Київ
м. Київ
м. Одеса
м. Бердичів Житомирської обл.
м. Житомир
м. Ізмаїл Одеської обл.
м. Севастополь
м. Чернівці
Костели
м. Дрогобич Львівської обл.

Костел Св. Єлизавети (ХIV-ХV)
м. Хуст Закарпатської обл
Домініканський костел (ХV-ХVIII)
м. Кам'янець-Подільський Хмельницької обл.
Костел Пресвятої Діви Марії, колегіата
м. Івано-Франківськ
(ХVІІ-ХVІII)
Костел єзуїтів (XVII)
м. Луцьк
Костел єзуїтів (XVII)
м. Львів
Костел Св. Лаврентія (XVII)
м. Жовква Львівської обл.
Костел бернардинців (XVIII)
м. Луцьк
Домініканський костел (XVIII)
м. Тернопіль
Миколаївський костел (XVIII)
м. Мукачеве Закарпатської обл.
Миколаївський костел (XIX)
м. Київ
Костел Св. Олександра (XIX)
м. Київ
Монастирі та лаври
Монастир Сурб-Хач (вірменський) (ХІV- м. Старий Крим, АРК
ХVІІІ)
Унівський монастир-фортеця (ХІVс. Унів Львівської обл.
ХVІII)
Домініканський монастир (ХІV-ХVІІІ)
м. Львів
Троїцький монастир (XV)
с. Тригір'я, Житомирська обл.
Святогірський (Успенський) монастирс. Зимне, Волинська обл.
фортеця (XV)
Почаївська Свято-Успенська лавра (ХVІ- м. Почаїв, Тернопільської обл.
ХVІІІ)
Троїцький монастир-фортеця (ХVІс. Межиріч, Острозький район Рівненської обл.
ХVІІ)
Мовчанський монастир (ХVІ-ХІХ)
м. Путивль, Сумська обл.
Густинський монастир (XVII)
с. Густиня, Прилуцького району Чернігівської
області
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Манявський скит (XVIII)
с. Манява Івано-Франківської обл.
Бернардинський монастир(XVII)
м. Львів
Мгарський монастир (ХVІІ-ХVІІI)
м. Лубни Полтавська область
Хрестовоздвиженський монастир (ХVІІ- м. Полтава
ХVІІІ)
Святогірська Успенська лавра (ХVІІм. Святогірськ Донецької обл.
ХІХ)
Флорівський монастир (ХVІІ- ХІХ)
м. Київ
Крехівський монастир (ХVІІ- ХХ)
с. Крехів, Львівська обл.
Бернардинський монастир (ХVІІІ- ХІХ)
м. Луцьк
Фортифікаційні споруди
Генуезькі фортеці в Судаку і Феодосії (ХІV-ХV)
Фортеці і оборонні замки в Кам'янець-Подільському (ХІ-ХVІІІ), Хмельницька обл.
Фортифікаційні споруди у Кременці (ХІІ-ХІV), Тернопільська обл.
Фортифікаційні споруди у Білгород- Дністровському (ХІІІ-ХV), Одеська обл.
Фортифікаційні споруди у Ужгороді (ХІІІ-ХVІ)
Фортифікаційні споруди у Луцьку (ХІІІ-ХV)
Фортифікаційні споруди у с. Невицьке Закарпатської обл. (ХІІІ-ХVІІ)
Фортифікаційні споруди у Мукачевому (ХІV-ХVІІ), Закарпатська обл.
Фортифікаційні споруди у Бучачі (ХІV-ХVІІ), Тернопільська обл..
Фортифікаційні споруди у Острозі Рівненської обл. (ХІV-ХVІ)
Фортифікаційні споруди у Сутківцях (ХІV-ХVІІ), Хмельницька обл.
Фортифікаційні споруди у Свіржі (ХVІ-ХVІІ), Львівська обл.
Фортифікаційні споруди у Дубно (ХV-ХVІІ), Рівненська обл.
Фортифікаційні споруди у м. Корець (ХV-ХVІІІ), Рівненська обл.
Фортифікаційні споруди у Меджибожі (ХV-ХVІІІ), Хмельницька обл.
Фортифікаційні споруди у Жовкві (XVI), Львівська обл.
Фортифікаційні споруди у Бережанах(XVI), Тернопільська обл.
Фортифікаційні споруди у Скалі-Подільській (XVI), Тернопільська обл.
Фортифікаційні споруди у Олесько (ХVІ- ХVІІ), Львівська обл.
Фортифікаційні споруди у Збаражі (XVII) , Тернопільська обл.
Фортифікаційні споруди у Києві (XVII-XIX)
Фортифікаційні споруди у Кіровограді (XVIII)
Фортифікаційні споруди у Керчі (XVIII)
Світські споруди
Бахчисарайський ханський палац (ХVI-ХVІІІ),
АРК
Палац Вишневецьких (ХVІІ- ХVІІІ)
смт. Вишнівець Тернопільська обл.
Будинок полкової канцелярії (ХVІІ-ХХ)
м. Чернігів
Марійський палац (XVIII)
м. Київ
Панський палац (XVIII)
м. Олександрівськ, Луганська обл.
Палац Кирила Розумовського (ХVІІІ-ХІХ)
м. Батурин, Чернігівської обл.
Палац Г. Потьомкіна (XVIII)
м. Дніпропетровськ
Палац Потоцьких (ХІХ-ХХ)
м. Львів
Палац Комарів-Чихачових (XIX)
смт. Муровані Курилівці Вінницької обл.
Садиба Тарнавського (XIX)
с. Качанівка Чернігівської обл.
17 палаців цукропромисловців В. Ф. Симиренка, м. Київ
Б. І. Ханенка, Терещенків, Бродських, М. Р.
Закса та ін. (ХІХ-ХХ)
Палац Воронцова (XIX)
м. Одеса
дача «Ластівчине гніздо» (XX)
АКР, Місхор
палацові комплекси в Підгірцях. (XVII)
палацові комплекси в Тульчині (XVIII)
палацові комплекси в Алупці (XIX)
Воронцовський палац

Львівська обл.
Вінницька обл.
АКР
АКР, Алупка
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палацові комплекси в Масандрі (XIX)
АКР
палацові комплекси в Шарівці (XIX)
Харківська обл..
палацові комплекси в Кореїзі (XIX)
АКР
палацові комплекси в Лівадії (XX)
АКР
Університет (колишня резиденція митрополита
м. Чернівці
Буковини і Далмації) (XVIII)
Червоний корпус національного університету
м. Київ
імені Тараса Шевченка (XIX)
Львівський університет (будинок Головного
м. Львів
крайового сейму) (XIX)
Ліцей князя І. Безбородька (XIX)
м. Ніжин Чернігівської обл.
Театр опери і балету в Одесі (XIX)
м. Одеса
Театр опери і балету в Львові (XIX)
м. Львів
Театр опери і балету в Києві (XX)
м. Київ
Театр опери і балету в Донецьку (XX)
м. Донецьк
Контрактовий дім (XIX)
м. Київ
Нова біржа (XIX)
м. Одеса
Будинок губернського земства (XX)
м. Полтава, український модерн
Будинок Державного банку (XX)
м. Київ
«Будинок з химерами» (XX)
м. Київ
Палац Праці (XX)
м. Дніпропетровськ
Будинок художника (XX)
м. Луцьк
Залізничний вокзал Києва
м. Київ
Залізничний вокзал Чернівців
м. Чернівці
Залізничний вокзал Жмеринки
м. Жмеринка, Вінницька обл..
Залізничний вокзал Львова
м. Львів
Залізничний вокзал Дніпропетровська
м. Дніпропетровськ
Дніпрогес (Запоріжжя)
м. Запоріжжя
Астрономічна обсерваторія (XIX)
м. Миколаїв
Архітектурний ансамбль Хрещатика
м. Київ
Архітектурний ансамбль Подолу
м. Київ
Архітектурний ансамбль Круглої площі
м. Полтава
Архітектурний ансамбль Приморського
м. Одеса
бульвару
Архітектурний ансамбль Думської площі
м. Одеса
Архітектурний ансамбль площі Свободи
м. Харків
Архітектурний ансамбль площі Ринок
м. Львів
Архітектурний ансамбль міської ратуші
м. Івано-Франківськ
Археологічні пам’ятки
Городища Трипілля
Київська обл.
Городища Королево
Закарпатська обл.
Городища Каїк-Коба
АР Крим
Городища Добраничівка
Київська обл.
Городища Більськ
Полтавська обл.
Городища Івахнівці
Хмельницька обл.
Городища Мезин
Чернігівська обл.
Античний курган Товста могила
Дніпропетровська обл.
Античний курган Чортомлик
Дніпропетровська обл.
Античний курган П'ятихатиха
Київська обл.
Античний курган Солоха
Запорізька обл
Античний курган Гайманова могила
Запорізька обл
Античний курган Лита могила
Кіровоградська обл.
Царський курган
АР Крим
Золотий курган
АР Крим
Музеї
Музей історії соляних копалень
Солотвино Закарпатської обл.
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Музей писанки
Музей лісу і сплаву
Музей авіації і космосу
Музей авіації і космосу
Музей діаспори
Музей мініатюрної книги
Музей рідкісної книги

Коломия Івано-Франківської обл.
НПП «Синевир» Закарпатської обл.
м. Житомир
м. Полтава
м. Чернівці
м. Горлівка Донецької обл.
м. Ніжин Чернігівської обл.

Музей порцеляни
Музей історичних коштовностей
Музей гетьманства

м. Баранівка Житомирської обл.
м. Київ
м. Київ

Музей однієї вулиці
Музей ткацтва
Музей вишиваних ікон та образів

м. Київ
с. Обуховичі Київської обл.
м. Львів

Аптека-музей «Під чорним орлом»
м. Львів
Музей партизанської слави
в катакомбах с. Нерубайське Одеської обл.
Музей цукру
с. Чорномик Вінницької обл.
Музей бджільництва
Гадяч Полтавської обл.
Меморіальні музеї-садиби
Меморіальний музей-садиба Т. Шевченка
с. Моринці Черкаської обл.
Меморіальний музей-садиба Лесі Українки
Меморіальний музей-садиба Лесі Українки
Меморіальний музей-садиба І. Франка
Меморіальний музей-садиба І. Карпенка-Карого
Меморіальний музей-садиба К. Білокур
Меморіальний музей-садиба О. Довженка
Меморіальний музей-садиба Г. Сковороди
Меморіальний музей-садиба Г. Сковороди
Меморіальний музей-садиба І. Котляревського
Меморіальний музей-садиба Панаса Мирного
Меморіальний музей-садиба М. Гоголя
Меморіальний музей-садиба В. Даля

м. Новоград- Волинський Житомирської обл.
с. Колодяжне Волинської обл.
с. Нагуєвичі Львівської обл.
с. Миколаївка (Хутір «Надія») Кіровоградської обл.
с. Богданівка Київської обл.
м. Сосниця Чернігівської обл.
с. Чорнухи Полтавської обл.
с. Сковородинівка Харківської обл.
м. Полтава
м. Полтава
с. Гоголеве Полтавської обл.
м. Луганськ

Меморіальний музей-садиба М. Пирогова

м. Вінниця

Меморіальний музей-садиба М. Коцюбинського

м. Чернігів

Меморіальний музей-садиба О. Кобилянської

м. Чернівці

Меморіальний музей-садиба Ю. Федьковича
Меморіальний музей-садиба А. Чехова

м. Чернівці
м. Ялта

Меморіальний музей-садиба А. Чехова
м. Суми
Меморіальний музей-садиба І. Айвазовського
м. Феодосія
Музеї архітектури і побуту під відкритим небом: у Львові (найстаріший), ПереяславіХмельницькому, Ужгороді, Києві, Чернівцях, Галичі, Черкасах, Корсунь-Шевченківському,
Луцьку, Краснограді, Дніпропетровську, Коломиї, Сарнах
Історико-культурні об’єкти України включені до
Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
Софійський собор (XI ст)
м. Київ
Києво-Печерська лавра
м. Київ
Церква Спаса на Берестові
м. Київ
Резиденція митрополитів Буковини і Далмації
м. Чернівці
Історичний центр Львова
м. Львів
Незаймані букові ліси Карпат

В Україні до українсько-польсько-словацького
транскордонного резервату біосферного
резервату ЮНЕСКО «Східні Карпати»
включено Ужанський національний
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Пункти геодезичної дуги Струве

Дерев’яні церкви Карпат

Херсонес Таврійський

природний парк із з Надсянським
регіональним ландшафтним парком
Українські об'єкти перебувають у селах
Катериновка, Фельчин, Баранівка
(Хмельницька область), а також СтароНекрасовка Одеської області
дві Церкви Святого Духа (у Рогатині на ІваноФранківщині та у селі Потелич Жовквівського
району на Львівщині), Церква Собору
Пресвятої Богородиці (село Матків,
Турківський район, Львівщина), Церква
Святої Трійці (Жовква, Львівська
область), Церква святого Юра (Дрогобич,
Львівщина), Церква Різдва Пресвятої
Богородиці (село Нижній Вербіж
Коломийського району на ІваноФранківщині), Церква Вознесіння
Господнього (селище Ясіня Рахівського
району на Закарпатті), Церква святого
Михайла (село Ужок Велилкоберезнянського
району на Закарпатті).
м. Севастополь

Тема «Туристичні ресурси туристичних районів України»
Туристичні ресурси Полтавщини
Найменування об’єкта

Розташування, особливості
Дендрологічні парки
Устимівський дендрологічний парк
с. Устимівка, Глобинський район Полтавської
обла.,
загальнодержавного значення в Україні
(створений у 1893 р.)
Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
Полтавський міський парк
м. Полтава. Природоохоронний об’єкт
загальнодержавного значення. Розташований на
полі Полтавської битви поблизу с. Яківці на площі
124,5 га. Закладений у 1962 р.
Парк «Перемога» (Полтавський міський сад) м. Полтава. Закладено на початку XIX століття,
площа 47 га. заснований у 1803 р. з ініціативи
генерал-губернатора князя О.Б. Куракіна
Корпусний сад (Олександрівський сад,
м. Полтава, площа 6 га, закладений у 1840 році
Жовтневий парк)
Петровський парк (Ботанічний сад).
м. Полтава. Відкрито сад у 1909 році до 200-ї
річниці Полтавської битви. Площа 3 га. Закладено
в 1905 р.
Ботанічний сад Полтавського педагогічного м. Полтава. На схилах балки з притокою р.
інституту імені В.Г. Короленка
Тарапуньки (права притока Ворскли), площа 5,25
га.
Парк на садибі Панаса Мирного
м. Полтава.
Парк сільськогосподарського технікуму
м. Полтава. Заснований 1904 р., площа 2,5 га
Полтавського державного
сільськогосподарського інституту
Парк імені І.П. Котляревського
м. Полтава, площа 5 га
Ботанічні пам’ятки природи
Березовий сквер (Білухи-Кохановського
м. Полтава, площа 1 га.
сквер)
Парк Полтавської обласної клінічної лікарні м. Полтава. Ростуть близько 50 дубів віком 150-
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імені М.В. Скліфосовського
Парк сільськогосподарської дослідної
станції імені М.І. Вавілова
Бульвар І.П. Котляревського

200 років та дубова алея.
м. Полтава,у долині р. Тарапуньки. Закладений у
20-х роках на площі 1,5 гектара.
м. Полтава. Закладений після відкриття 1903 р.
пам’ятника І.П. Котляревському, площа 1 га

Бульвар М.В. Гоголя
м. Полтава, площею 1,5 гектара.
Каштанова алея
м. Полтава.
Дубовий гай на території Полтавської
м. Полтава, площа 4,2 га
обласної клінічної психіатричної лікарні
імені О.Ф. Мальцева
Меморіальні дерева
Каштан М.І. Вавілова
м. Полтава, вул. Шведська, 86
Дуб Лялі Убийвовк
м. Полтава., вул. Фрунзе, 43
Дуб на стадіоні «Колос» смт. Велика
Великобагачанський район Полтавської обл., вік
Багачка
близько 750 років.
Об’єкти природно-заповідного фонду
Гідрологічний заказник «Артополот»
с. Краснознаменка, Гадяцький район
Полтавської обл.
Дубова алея
Гадяцький район Полтавської обл.
Краснолуцький гай
Гадяцький район Полтавської обл.
Гадяцький бір
Гадяцький район Полтавської обл. Пам'ятка
природи ботанічна
Масюкове
Гадяцький район Полтавської обл. Заповідне
урочище
Гадяцький регіональний ландшафтний парк
Гадяцький район Полтавської обл.
Гора Пивиха, 168 метрів
с. Градизьк, Глобинський район Полтавської
обл.
Історично-геологічний заповідник. Західна
частина гори розмивається водами
Кременчуцького водосховища.
Зоологічна пам’ятка природи місцевого
с.
Мар’янівка,
Гребінківський
район
значення «Садки»
Полтавської обл, площею 3,4 гає Пам’ятка
природи кластерного типу, залишки селянських
хуторів 30-х років минулого сторіччя.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого
с. Мар’янівка, Гребінківський район
значення «Мар’янівський ковильник»
Полтавської обл., площею 1 га. Наукову
цінність об’єкта складають угрупування ковили
волосистої, що занесена до Червоної книги
України. На даний час воно покриває площу 20
м².
Пам’ятка природи «Дуби черешчаті»
с. Майорщина, Гребінківський район
Полтавської обл.
Залишки садово-паркових ансамблів минулих
віків.
Пам’ятка природи «Соснова алея»
с. Майорщина, Гребінківський район
Полтавської обл.
Залишки садово-паркових ансамблів минулих
віків.
Корсаківський дендропарк ім. Г. Перевери
с. Бесідівщина, Гребінківський район
Полтавської обл. Пам’ятка садово-паркового
мистецтва місцевого значення, площа 27,4 га.
Більше 35 % дерев мають вік понад 50 років.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого
с. Короваї, с. Бесідівщина, Гребінківський район
значення «Тополя».
Полтавської обл. Висота – 32-34 м. Вік –
близько 120 р., посаджено у 1896 році.
Регіональний ландшафтний парк
Диканський район Полтавської обл., площею 11
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«Диканський» (створено у 1994 р)

Бузковий Гай, ботанічна пам'ятка природи
(статус з 1969)
Загальнозоологічний заказник «Байрак».
Ботанічний та ландшафтний заказники у
Климівці
Комплексна пам’ятка природи «Академія»

945 га. До складу увійшли 7 природоохоронних
об’єктів: Парасоцький ліс – пам’ятка природи
загальнодержавного значення, Бузковий гай –
ботанічна пам’ятка природи, Кочубеївські дуби
– пам’ятка природи вікових дерев, Фесенкові
горби – загально-зоологічний заказник,
Писарівщинський лісопарк – пам’ятка садовопаркового мистецтва, Ялиновий гай та Виходи
пісковиків. За межами ландшафтного парку
знаходяться: Пустовітка – ботанічний заказник,
Яворівщина – заповідне урочище та Лісосмуга
О.О. Ізмаїльського – ботанічна пам’ятка
природи.
смт. Диканька, Полтавської обл.
Зіньківський район Полтавської обл.
Карлівський район Полтавської обл.

с. Лип’янка, Карлівський район Полтавської
обл.
Ботанічний заказник «Олегова балка»
с. Халтурине, Карлівський район Полтавської
обл.
Ботанічний заказник «Капусник»
с. Варварівка, Карлівський район Полтавської
обл.
Ботанічна пам’ятка «Дуби черешчаті»
м. Карлівка, Карлівський район Полтавської
обл.
Дерево, що росте корінням вгору
с. Федорівка, Карлівський район Полтавської
обл.
Регіональний ландшафтний парк
Кобеляцький район Полтавської обл.
«Нижньоворсклянський» (створено у 2002 р.)
Розташований в пониззі р. Ворскли від
Лівобережної та Правобережної Сокілки до
Дніпродзержинського водосховища, включаючи
долину р. Ворскла, її заплаву, тераси, ряд
островів в гирловій частині, акваторію частини
Дніпродзержинського водосховища. Площа –
23,2 тис. га.
До складу РЛП увійшли ландшафтний заказник
загальнодержавного значення «Лучківський» (1
620 га, зберігши свій статус), 5 заказників
місцевого значення на островах у гирлі р.
Ворскла: ландшафтні – «Вільховатський» (452
га), «Вишняки» (1 405 га), «Крамареве» (217 га),
«Пелехи» (452 га), ботанічний – «Новоорлицькі
кучугури» (672 га) та заповідне урочище
«Сокільське» (243 га) на лівому березі р.
Ворскла.
Ботанічний заказник «Драбинівка»
Кобеляцький район Полтавської обл.
Цілюще джерело, яке утворило Солоне озеро, с. Книшівка, Козельщинський район
вода в ньому має лікувальні властивості
Полтавської обл.
Ксьонзівський природний заказник
Козельщинський район Полтавської обл.
Попенківський природний заказник
Козельщинський район Полтавської обл.
Буртівський природний заказник
Козельщинський район Полтавської обл.
Шар-Гора
Говтвянські гори, Козельщинський район
Полтавської обл.
Лиса Гора
Говтвянські гори, Козельщинський район
Полтавської обл., підвищена рівнина
Ковпаківський лісопарк
Котелевський район Полтавської обл, площа 196
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Більське джерело
Дуб віком понад 600 років
Регіональний ландшафтний парк
«Кременчуцькі плавні»
(акваторія, острови прибережна смуга
р. Дніпро)
Гідрологічний заказник загальнодержавного
значення Середньосульський
Ландшафтний заказник «Христанівський»
Ландшафтний заказник загальнодержавного
значення «Червонобережжя» (створений у
1990 р.).
Загальнозоологічний заказник
загальнодержавного значення «Руський
Орчик»
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Усть-Лип’янка»
Ботанічний заказник місцевого значення
«Михайлівська балка»
Ботанічний заказник місцевого значення
«Бебехова балка»
Ботанічний заказник місцевого значення
«Розсохувата балка»
Ботанічний заказник місцевого значення
«Малонехворощанська балка»
Ботанічний заказник місцевого значення
«Дикунова балка»
Огуївський дендрарій місцевого значення
Держсортомережі
Заповідник – урочище місцевого значення
«Латишівський ліс»
Пам'ятка садово-паркового мистецтва
загальнодержавного значення «Хомутецький
парк»
Малоперещепинський ботанічний заказник
загальнодержавного значення
Галофітне болото
Новосанжарський ландшафтний заказник
Ревазівський гідрологічний заказник
Шедіївський гідрологічний заказник
Зачепилівський ботанічний заказник
Загальнозоологічний заказник «Мазанка»
Парк відпочинку смт. Нові Санжари
Геологічна пам’ятка природи « Рудні піски»
Тарасівський ентомологічний заказник

га. В його основі – сосни, посаджені у 1918
році.
Котелевський район Полтавської обл. Відоме ще
з ХІV ст.
с. Деревки, Котелевський район Полтавської
обл.
біля м. Кременчука Полтавської обл., площа 5
080 га включає р. Дніпро та декілька островів,
оточених протоками
Лохвицький район Полтавської обл.
Лохвицький район Полтавської обл.
с. Гінців Лубенський район Полтавської обл.,
площа 803 га. Заповідна територія розташована
в долині річки Удаю.
Машівський район Полтавської обл., 758 га
Машівський район Полтавської обл., 1 278,3 га
Машівський район Полтавської обл., 14,1 га
Машівський район Полтавської обл., 15 га
Машівський район Полтавської обл., 5,3 га
Машівський район Полтавської обл., 7,7 га
Машівський район Полтавської обл., 45,7 га
с. Огуївка, Машівський район Полтавської обл.,
1,5 га
Машівський район Полтавської обл., 21,4 га
Миргородський район Машівський район
Полтавської обл. Одночасно є історичною
пам’яткою і пам’яткою природи.
Новосанжарський район Полтавської обл.,
площею 640 га
с. М. Перещепина, с. Маньківка,
Новосанжарський район Полтавської обл.
Новосанжарський район Полтавської обл.,
площею 1 112 га
с. Руденківка, Новосанжарський район
Полтавської обл., Болотний масив на 300 га
с. Шедієве Новосанжарський район Полтавської
обл., площею 273 га. Болото в заплаві р. Оріль
с. Зачепилівка, Новосанжарський район
Полтавської обл., площею 826,8 га
Новосанжарський район Полтавської обл.,
площею 191 га
Новосанжарський район Полтавської обл.,
ботанічна пам’ятка природи, площею 3,4 га
с. Кунцеве, Новосанжарський район
Полтавської обл., площею 0,5 га
Оржицький район Полтавської обл., площа 3 га
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місцевого значення
Зарізький дендропарк (пам’ятка садовопаркового мистецтва, заснований у 1959 р.)

Гідрологічний заказник загальнодержавного
значення «Великоселецький»
Гідрологічний заказник загальнодержавного
значення «Плехівський»
Лісовий заказник місцевого значення
«Половець»
«Дейманівський» заказник
загальнодержавного значення
«Куквинський» заказник загальнодержавного
значення
«Березоворудський» заказник
загальнодержавного значення
Палац поміщиків Закревських середини ХVІІІ
– початку ХІХ століть з Березоворудським
парком, площею 45 га, створеним у ХVІІІ
столітті (пам’ятка садово-паркового мистецтва
загальнодержавного значення)
Вільхівщанський заказник
Розсошенський заказник
Рожаївський заказник
Руднянський заказник
Кротенківський заказник
Козацькі дуби (пам’ятка природи )
Криниця Петра І (пам’ятка природи )
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
«Куликівський»
Парк «Кротенківський»

с. Заріг, Оржицький район Полтавської обл.,
площіа 7 га. У центрі парку висаджено тіньовий
годинник з кремезних дубів, що тінню показує
час. Різноманітні скульптури доповнюють
художньо-мистецький комплекс дендропарку
Оржицький район Полтавської обл., площею 1
тис. га
Оржицький район Полтавської обл., площею
500 га
Оржицький район Полтавської обл., площею
35,9 га
Пирятинський район Полтавської обл.
Пирятинський район Полтавської обл.
Пирятинський район Полтавської обл.
с. Березова Рудка, Пирятинський район
Полтавської обл. Головна алея – каштанова,
завершується «Шевченківським дубом», вік
якого понад 300 років.

Ландшафтний заказник «Кузьменки»
Ландшафтний заказник «Гарячківський ліс»
Ландшафтний заказник «Щербаки»

Полтавський район Полтавської обл.
Полтавський район Полтавської обл.
Полтавський район Полтавської обл.
Полтавський район Полтавської обл.
Полтавський район Полтавської обл.
Полтавський район Полтавської обл.
Полтавський район Полтавської обл.
с. Куликівка, Полтавський район Полтавської
обл.
с. Кротенки, Полтавський район Полтавської
обл.
в с. Сухорабівка, Решетилівський район
Полтавської обл., площею 38,1 га
с. Михнівка, Решетилівський район Полтавської
обл.
Решетилівський район Полтавської обл.
Решетилівський район Полтавської обл.
Решетилівський район Полтавської обл.

Ботанічний заказник «Новодиканський»
Ботанічні пам’ятки «Дуби понад 100 років»
Заказник державного значення «Гракове»

Решетилівський район Полтавської обл.
Решетилівський район Полтавської обл.
Семенівський район Полтавської обл.

Заповідне урочище «Кут»
Заказник державного значення «Михнівський»

Заказник державного значення «Солоне»
Богданівський парк

Семенівський район Полтавської обл.
Семенівський
район
Полтавської
обл.,
заповідний об’єкт місцевого значення
Веселоподільський парк
Семенівський
район
Полтавської
обл.,
заповідний об’єкт місцевого значення
Комунальна установа Полтавської обласної с. Крива Руда, Семенівський район Полтавської
ради «Рекреаційний центр «Криворудський» та обл., Пам’ятка садово-паркового мистецтва,
Криворудський дендропарк
площею 12 га
Ландшафтний заказник місцевого значення
с. Сухоносівка, Чорнухинський район
«Монастирище»
Полтавської обл.
Ландшафтний заказник загальнодержавного
Чорнухинський район Полтавської обл.
значення «Червонобережжя»
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Ландшафтний заказник «Лісові озера»

м. Комсомольськ Полтавської обл., площа –
714,7 га, , розташований на лівому березі річки
Псел.
Ландшафтний заказник «Заплави Псла»
м. Комсомольськ Полтавської обл., площа – 885
га, розташований на лівому березі р. Псел.
Культові споруди
Спасо-Преображенська церква (XVIII)
с. Великі Сорочинці, Полтавської обл.
Миколаївська церква(1794 p.) з дзвінницею
смт. Диканька, Полтавської обл.
(ХVІІІ-ХІХ)
Троїцька церква (1780 р.)
смт. Диканька, Полтавської обл., за місцевими
переказами, пов'язана дія в повісті М. Гоголя
"Ніч перед Різдвом"
Преображенська церква (1727-1732 pp.)
с. Гоголеве Полтавської обл. місце хрещення М.
Гоголя
Мгарський Спасо-Преображенський монастир м. Лубни Полтавська область
(ХVІІ-ХVІІI)
Заснований в 1619 р. на кошти Раїни
Вишневецької - двоюрідної сестри Петра
Могили.
Хрестовоздвиженський монастир (ХVІІ-ХVІІІ) м. Полтава
Спаська церква
Свято-Успенський собор
Вознесенська церква
Сапмсоніївська церква
Свято-Макаріївська церква
Церква Пресвятої Богородиці
Свято-Успенський собор
Всіхсвятська церква
Свято-Покровська церква

м. Полтава
м. Полтава
м. Полтава
м. Полтава
м. Полтава
смт Велика Багачка, Полтавської обл.
м. Гадяч, Полтавської обл.
м. Гадяч, Полтавської обл.
с. Римарівка, Гадяцький район Полтавської обл.

Свято-Покровська церква

с. Плішивець, Гадяцький район Полтавської
обл.
с. Мартинівка, Гадяцький район Полтавської
обл.
с. Веприк, Гадяцький район Полтавської обл.
с. Веприк, Гадяцький район Полтавської обл.
с. Вельбівка, Гадяцький район Полтавської обл.
с. Сари, Гадяцький район Полтавської обл.
с. Харківці, Гадяцький район Полтавської обл.
с. Обознівка, Глобинський район Полтавської
обл.
м. Гребінка Полтавської обл.
с. Великі Будища, Диканський район
Полтавської обл.
с. Малі Будища, Зіньківський район Полтавської
обл.
с. Покровське, Зіньківський район Полтавської
обл.
с. Дейкалівка, Зіньківський район Полтавської
обл.
с. Загрунівка, Зіньківський район Полтавської
обл.
м. Карлівка Полтавської обл.
м. Карлівка Полтавської обл.
с. Комендантівка, Кобеляцький район
Полтавської обл.

Свято-Преображенська церква
Успенська церква
Миколаївська церква
Свято-Троїцька церква
Свято-Покровська церква
Церква Різдва Богородиці
Богоявленська церква
Свято-Георгіївський храм
Свято-Троїцька церква
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Свято-Покровська церква
Церква Різдва Богородиці
Свято-Михайлівська церква
Свято-Успенська церква
Пантелеймонівська церква
Свято-Софіївська церква, Піраміда-усипальня
Білевичів
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Спасо-Преображенська церква
Церква Різдва Іоана Хрестителя
Свято-Михайлівська церква
Козельщинський Різдва Пресвятої Богородиці
монастир, жіночий
Кирило-Мефодіївська церква
Свято-Успенська церква
Покровська церква
Спасо-Преображенська церква
Благовіщенська церква
Свято-Покровська церква
Свято-Вознесенська церква
Свято-Софіївська церква
Свято-Миколаївський собор»
Церква Різдва Пресвятої Богородиці
Благовіщенська церква
Успенська церква
Свято-Михайлівська церква
Свято-Воскресінська церква
Свято-Покровська церква
Церква Різдва Іоана-Предтечі
Церква Покрова Пресвятої Богородиці
Свято-Вознесенська церква
Свято-Троїцька церква
Свято-Успенська соборна церква
Іоано-Богословська церква
Спасо-Преображенська церква
Свято-Покровська церква
Свято-Варварівська церква
Церква Святих Мучеників Флора і Лавра
Свято-Михайлівська церква
Олександро-Невська церква

с. Дрижина Гребля, Кобеляцький район
Полтавської обл.
с. Марківка, Кобеляцький район Полтавської
обл.
с. Бережнівка, Кобеляцький район Полтавської
обл.
смт Козельщина Полтавської обл.
с. Більськ, Котелевський район Полтавської обл.
м. Кременчук, Кременчуцький район
Полтавської обл.
с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький район
Полтавської обл.
с. Ялинці, Кременчуцький район Полтавської
обл.
с. Салівка, Кременчуцький район Полтавської
обл.
с. Дмитрівка, Кременчуцький район Полтавської
обл.
с. Потоки, Кременчуцький район Полтавської
обл.
с. Комендантівка, Кременчуцький район
Полтавської обл.
м. Комсомольськ Полтавської обл.
м. Лубни, Лубенський район Полтавської обл.
с. Мгар, Лубенський район Полтавської обл.
с. Піски, Лубенський район Полтавської обл.
с. Вовчик, Лубенський район Полтавської обл.
с. Снітин, Лубенський район Полтавської обл.
с. Березоточі, Лубенський район Полтавської
обл.
с. Дмитрівка, Машівський район Полтавської
обл.
с. Коновалівка, Машівський район Полтавської
обл.
с. Кошманівка, Машівський район Полтавської
обл.
м. Миргород, Миргородський район
Полтавської обл.
м. Миргород, Миргородський район
Полтавської обл.
м. Миргород, Миргородський район
Полтавської обл.
с. Великі Сорочинці, Миргородський район
Полтавської обл.
с. Мальці, Миргородський район Полтавської
обл.
с. Гаркушинці, Миргородський район
Полтавської обл.
с. Дібрівка, Миргородський район Полтавської
обл.
с. Зубівка, Миргородський район Полтавської
обл.
с. Полив’яне, Миргородський район
Полтавської обл.
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Свято-Георгіївська церква

с. Єрки, Миргородський район Полтавської обл.

Собор Різдва Богородиці

м. Пирятин, Пирятинський район Полтавської
обл.
Свято-Миколаївська церква
с. Повстин, Пирятинський район Полтавської
обл.
Свято-Георгієвська церква
с. Нижні Млини, Полтавський район
Полтавської обл.
Свято-Вознесенська церква
с. Плоске, Решетилівський район Полтавської
обл.
Всіхсвятська церква
смт Семенівка, Семенівський район Полтавської
обл.
Свято-Миколаївська церква
с. Дем’янівка, Семенівський район Полтавської
обл.
Архістратиго-Михайлівська церква
с. Худоліївка, Семенівський район Полтавської
обл.
Архідияконо-Стефанівська церква
с. Степанівка, Семенівський район Полтавської
обл.
Свято-Троїцька церква
с. Очеретувате, Семенівський район
Полтавської обл.
Троїцька церква
с. Вишняки, Хорольський район Полтавської
обл.
Церква Різдва Христового
с. Вергуни, Хорольський район Полтавської обл.
Спасо-Преображенська церква
с. Городище, Чорнухинський район Полтавської
обл.
Церква Різдва Богородиці
с. Вороньки, Чорнухинський район Полтавської
обл.
Церква святого апостола Андрія Первозваного смт Чутове, Полтавської обл.
Світські споруди
Архітектурний ансамбль Круглої площі,
м. Полтава
пам’ятник «Слави»
За проектом архітектора М.А. Амвросимова
Полтаву передбачалось перетворити на "малий
Петербург". Було закладено новий центр Круглу площу, ансамбль якої вважається
найбільш
значним
в
Україні
серед
архітектурних комплексів, побудованих у стилі
класицизму. З 1805 по 1811 р. споруджено 7
адміністративних будинків за проектами
відомих архітекторів А. Захарова, М. Казакова,
Л. Руска, Е. Соколова та ін. В 1810 р. тут
зведено будинок губернатора, потім - генералгубернатора, віце-губернатора, приміщення
дворянського зібрання. Найбільш масштабною
спорудою в ансамблі був Кадетський корпус.
Палац Муравйових-Апостолів (ХVІІІс. Хомутець , поблизу м. Миргород, Полтавська
поч..ХІХ )
область (1770 р.—перебудови в середині 19 ст.)
Існує припущення, що автором проекту був Б.
Растреллі.
Археологічні пам’ятки
Більське городище.
Полтавська обл. Одна з найбільших у Європі
Комунальна установа «Історико-культурний скіфських археологічних пам'яток. Городище з
заповідник «Більськ» Полтавської обласної
прилеглою територією оголошено заповідником.
ради (Більське городище скіфського часу)
Музеї та пам’ятні місця
Полтавський літературно-меморіальний
м. Полтава
музей І.П.Котляревського
Музей-садиба І.П.Котляревського (філіал
м. Полтава
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літературно-меморіального музею)
Полтавський літературно-меморіальний
музей Панаса Мирного
Полтавський літературно-меморіальний
музей В.Г.Короленка
Музей авіації і космосу

м. Полтава

Полтавський краєзнавчий музей імені
Василя Кричевського(Будинок губернського
земства)

м. Полтава, пам’ятка архітектури українського
модерну

Полтавський художній музей (Галерея
мистецтв) ім. Миколи Ярошенка
Державний історико-культурний заповідник
«Поле Полтавської битви»
Полтавський музей споживчої кооперації
Полтавщини
Полтавський народний музей історії органів
внутрішніх справ Полтавщини
Біла Альтанка
Великобагачанський краєзнавчий музей
Пам’ятний знак Українському козацтву
(камінь-моноліт)
Велет-дуб, якому понад 750 років

м. Полтава

Пам’ятник сліпому бандуристові-кобзарю
Кушнерику Федору Даниловичу
Гадяцький історико-краєзнавчий музей
Музей бджолярства
Зразковий Краєзнавчий музей Лютенської
ЗОШ 1-3 ступенів
Краєзнавчий музей

смт Велика Багачка Полтавської обл.

Центр паломництва представників
єврейської нації на місці поховання
засновника Хабаду–хасидизму, рабина
Шнура Залмана
Турбаївський історико-краєзнавчий музей
Місця, пов’язані з пам’яттю Р.П. Кириченко
Літературно-меморіальний музей ім. М.
Лисенка
Гребінківський народний краєзнавчий музей
(функціонує кімната-музей Є.П. Гребінки)

м. Гадяч Полтавської обл.

Могила Є.П. Гребінки

с. Мар’янівка, Гребінківський район Полтавської
обл.
смт Диканька, Диканський район Полтавської обл.

Диканський державний історикокраєзнавчий музей ім. Д.М. Гармаша
Картинна галерея ім. М.К. Башкирцевої
Народний музей українського весілля
Балясненський сільський громадський музей
Тріумфальна арка
Зіньківський районний народний історичний
музей

м. Полтава
м. Полтава

м. Полтава
м. Полтава
м. Полтава
м. Полтава
смт Велика Багачка Полтавської обл.
смт Велика Багачка Полтавської обл.
смт Велика Багачка Полтавської обл.

м. Гадяч Полтавської обл.
м. Гадяч Полтавської обл.
с. Лютенька, Гадяцький район Полтавської обл.
с. Веприк, Гадяцький район Полтавської обл.

с. Турбаї, Глобинський район Полтавської обл.
с. Корещина, Глобинський район Полтавської обл.
с. Гриньки, Глобинський район Полтавської обл.
м. Гребінка, Гребінківський район Полтавської
обл.

смт Диканька, Диканський район Полтавської обл.
с. Великі Будища,, Диканський район Полтавської
обл.
с. Балясне, Диканський район Полтавської обл.
смт Диканька, Диканський район Полтавської обл.
м. Зіньків, Зіньківський район Полтавської обл.
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Національний музей-заповідник
українського гончарства в Опішному
Музей братів Тютюнників у Шилівській зош
Карлівський районний історико-краєзнавчий
музей
Варварівський народний історичний музей
Пам’ятник двічі Герою Радянського Союзу,
льотчику-космонавту Береговому Г.Т.
Кобеляцький державний музей літератури та
мистецтва
Державний літературно-меморіальний
музей-садиба Олеся Гончара
Білицький народний музей історії та
художньо-ужиткового мистецтва
Піраміда-усипальня Білевичів
Мануйлівський літературно-меморіальний
музей О.М. Горького
Кімната-музей М.В. Остроградського та
його могила
Котелевський краєзнавчий музей
Котелевський музей Двічі Героя
Радянського Союзу С.А. Ковпака (школагімназія № 1)
Народний музей історії СВК «Батьківщина»
Кременчуцький краєзнавчий музей
Педагогічно-меморіальний музей
А.С. Макаренка
Кременчуцька художня галерея
Кременчуцька картинна галерея Наталії
Юзефович
Пам’ятник Т.Г. Шевченку
Комсомольський історико-краєзнавчий
музей, музей ВАТ «Полтавський ГЗК»
Лохвицький краєзнавчий музей імені
Г.С. Сковороди та пам’ятник останньому
Будинок, в якому народився і жив
композитор І.Й. Дунаєвський
Меморіальний комплекс «Урочище
Шумейкове»
Лубенський краєзнавчий музей
Галерея образотворчого мистецтва
Лубенського краєзнавчого музею
Бієвецький музей-садиба В.А. Симоненка
Вовчицький народний краєзнавчий музей
ім. І.І. Саєнка
Місце поховання родини Шеметів в урочищі
«Морозівська дача»
Меморіал «Курган Скорботи»
Машівський народний краєзнавчий музей
Миргородський краєзнавчий музей
Миргородський літературно-меморіальний
музей Давида Гурамішвілі

смт Опішня,, Зіньківський район Полтавської обл.
с. Шилівка, Зіньківський район Полтавської обл.
м. Карлівка, Карлівський район Полтавської обл.
с. Варварівка, Карлівський район Полтавської
обл.
с. Федорівка, Карлівський район Полтавської обл.
м. Кобеляки, Кобеляцький район Полтавської обл.
с. Суха, Кобеляцький район Полтавської обл.
смт Білики, Кобеляцький район Полтавської обл.
с. Комендантівка, Кобеляцький район Полтавської
обл.
с. Верхня Мануйлівка, Козельщинський район
Полтавської обл.
с. Хорішки, зошс. Пашенівці, Козельщинський
район Полтавської обл.
смт Котельва, Котелевський район Полтавської
обл.
смт Котельва, Котелевський район Полтавської
обл.
смт Котельва, Котелевський район Полтавської
обл.
м. Кременчук Полтавської обл.
м. Кременчук Полтавської обл.
м. Кременчук Полтавської обл.
м. Кременчук Полтавської обл.
м. Кременчук Полтавської обл.
м. Комсомольськ Полтавської обл.
м. Лохвиця, Лохвицький район Полтавської обл.
м. Лохвиця, Лохвицький район Полтавської обл.
15км від м. Лохвиця, Лохвицький район
Полтавської обл.
м. Лубни Полтавської обл.
м. Лубни Полтавської обл.
с. Біївці, Лубенський район Полтавської обл.
с. Вовчик, Лубенський район Полтавської обл.
м. Лубни Полтавської обл.
с. Мгар, Лубенський район Полтавської обл.
смт Машівка, Машівський район Полтавської обл.
м. Миргород Полтавської обл.
м. Миргород Полтавської обл.
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Пам’ятник М.В. Гоголю та алея
гоголівських героїв. Миргородська калюжа.

м. Миргород Полтавської обл.

Музей кераміки Миргородського художньопромислового коледжу ім. М.В. Гоголя
Миргородський історико-краєзнавчий музей
у с. Великі Сорочинці
Великосорочинський літературномеморіальний музей М.В. Гоголя

м. Миргород Полтавської обл.
с. Великі Сорочинці, Миргородський район
Полтавської обл.
с. Великі Сорочинці, Миргородський район
Полтавської обл.

с. Великі Сорочинці, Миргородський район
Полтавської обл.
с. Хомутець,Миргородський район Полтавської
Будинок та родинний парк декабристів
Муравйових-Апостолів. Хомутецький парк у обл.
садибі Муравйових-Апостолів (початок XIX
ст.)
Музей української садиби «Світлана»
с. Хомутець, Миргородський район Полтавської
обл.
смт Нові Санжари Полтавської обл.
Новосанжарський краєзнавчий музей
с. Пологи, Новосанжарский район Полтавської
Музей народознавства
обл.
Пам’ятник болгарському хану Кубрату
с. Мала Перещепина, Новосанжарский район
Полтавської обл.
Пам’ятний знак на честь родини академіків
с. Маячка, Новосанжарский район Полтавської
Левицьких (туристичний маршрут «Генії
обл.
українського народу»)
Оржицький історичний музей
смт Оржиця Полтавської обл.
Парк слави та меморіальний комплекс
смт Оржиця Полтавської обл.
Пирятинський краєзнавчий музей
м. Пирятин Полтавської обл.
Водонапірна башта на автостанції
м. Пирятин Полтавської обл.
«Пирятин» (збудована у 1952 р.), поруч з
якою у 1963 р. Київської кіностудією
проходили зйомки радянської комедії
«Королева бензоколонки»
Березоворудський народний історикос. Березова Рудка, Пирятинський район
краєзнавчий музей та музейна кімната
Полтавської обл.
Т.Г. Шевченка.
с. Березова Рудка, Пирятинський район
Маєток Закревських. Піраміда-каплиця
Полтавської обл.
родини Закревських
Етномістечко «Сорочинський Ярмарок»

Музей-заповідник А.С. Макаренка (будівлі
дитячої трудової колонії ім. М. Горького)
Полтавський районний музей Рушника
Обласна комунальна установа «Полтавський
музей дальньої авіації»

с. Ковалівка, Полтавський район Полтавської обл.

Пам’ятний знак на честь Самійла Величка
(автор «Козацького літопису» від
11.02.1670 р.)
Пам’ятник на місці переправи російської
армії Петра І під час Полтавської битви 1709
року (автори пам’ятника І.Л. Шмульсон і
В.А. Пасічний)
Решетилівський районний народний
краєзнавчий музей; Решетилівський музей
ткацтва і вишивки; Центр культури і

с. Жуки, Полтавський район Полтавської обл.

с. Степне, Полтавський район Полтавської обл.
с. Щербані, Полтавський район Полтавської обл.

с. Кротенки, Полтавський район Полтавської обл.

смт Решетилівка, Решетилівський район
Полтавської обл.
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дозвілля «Оберіг»
Майстерня художніх промислів та етномузей
Решетилівський художній професійний
ліцей, музей виробів художніх промислів

смт Решетилівка, Решетилівський район
Полтавської обл.
смт Решетилівка, Решетилівський район
Полтавської обл.

Семенівський народний краєзнавчий музей
Музей історії медицини
Музей Л.І. Глібова

смт Семенівка Полтавської обл.
смт Семенівка Полтавської обл.
с. Веселий Поділ, Семенівський район
Полтавської обл.
с. Оболонь, Семенівський район Полтавської обл.

Будинок, де народився український
скульптор, дійсний член Петербурзької
академії наук Л.В. Позен
Хорольський районний краєзнавчий музей
Меморіальний комплекс «Хорольська яма»
Садиба Оболонських (зараз – будинокінтернат для осіб похилого віку)
Чорнухинський літературно-меморіальний
музей та пам’ятник Г.С. Сковороди
Галерея мистецтв
Чутівський районний краєзнавчий музей

м. Хорол Полтавської обл.
м. Хорол Полтавської обл.
с. Вишняки, Хоролський район Полтавської обл.
смт Чорнухи Полтавської обл.
смт Чорнухи Полтавської обл.
смт Чутове Полтавської обл.

Меморіальний музей М. Башкирцевої
с. Черняківка, Чутівський район Полтавської обл.
Шишацький краєзнавчий музей
смт Шишаки Полтавської обл.
смт Шишаки Полтавської обл.
Музей В.І. Вернадського
Заповідник-музей М.В. Гоголя
с. Гоголеве, Шишацький район Полтавської обл.
Заповідник державного значення
с. Малий Перевіз, Шишацький район Полтавської
«Короленкова дача»
обл.
Центри розвитку народних промислів
с. Великі Сорочинці
с. Опішня
с. Решетилівка
с. Чорнухи

ярмарок
Центр гончарного промислу, створено музейзаповідник українського гончарства та фабрика
художньої кераміки
Центрів
вишивання,
де
виготовляються
орнаментальні килими. Полтавські мережки і
техніка вишивання "білим по білому".
виготовлення лозяних виробів

Бальнеологічні ресурси та санаторно-курортне господарство Полтавщини. Курорти
лікувальних мінеральних вод та грязей
Курорт Миргород
Полтавська обл., мінеральні води без вмісту
специфічних
компонентів,
торфові
грязі.
"Миргородкурорт" об'єднує санаторії "Хорол",
"Миргород", "Березовий гай", "Полтава", які
можуть одночасно прийняти 3,5 тис. хворих. З
1976 р. функціонує перше в Україні спеціалізоване
відділення для лікування хворих на цукровий
діабет.
Інфраструктурні ресурси Полтавської області
Готелі Полтавщини
Туристичний комплекс «Турист»
Готель "Київ"

м. Полтава
м. Полтава
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Готель «Алмаз»

м. Полтава

Готель «Галерея»
Готель «Палаццо»

м. Полтава
м. Полтава

Готель «Алея Гранд»

м. Полтава

Мотель "Полтава"
Готель «Едем»
Готель «Віанор»

м. Полтава
м. Гадяч, Полтавської обл.
м. Гадяч, Полтавської обл.

Готель «Версальський дворик»
Готель «Колос»

м. Глобине Полтавської обл.
м. Карлівка Полтавської обл.

Готель «Кремінь»

м. Кременчук, Кременчуцький район Полтавської
обл.
Готель, ресторан, спа-комплекс «Потоки
с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький район
Хауз»
Полтавської обл.
Готель «Славутич»
м. Комсомольськ Полтавської обл.
Готель «Ольвія»
м. Комсомольськ Полтавської обл.
Готельно-ресторанний комплекс
м. Миргород, Миргородський район Полтавської
«Миргород»
обл.
Готельно-ресторанний комплекс «Гоголь»
м. Миргород, Миргородський район Полтавської
обл.
Готель «Вілла Діамант»
м. Миргород, Миргородський район Полтавської
обл.
Готель "Україна"
м. Миргород
Готельно-ресторанний комплекс «Каспій
с. Лобкова Балка, Хорольський район Полтавської
Преміум»
обл.
Готельно-ресторанний комплекс «У сестер» с. Лобкова Балка,Хорольський район Полтавської
обл.
Інші інфраструктурні ресурси Полтавської області
ВАТ санаторій «Псьол»
смт Велика Багачка Полтавської обл.
Садиба зеленого туризму «Оселя у Оксани»
База відпочинку «Сонячна»
Гірськолижна база «Корчак»
Гірськолижна база «Сорочин Яр»
Центр рибальства у Диканському районі

смт Велика Багачка Полтавської обл.
с.Липове, Глобинський район Полтавської обл.
с. Стасі, Диканський район Полтавської обл.
с. Кам’янка, Диканський район Полтавської обл.
смт Диканька,с. Горбатівка-с. Орданівка,
Диканський район Полтавської обл.

Кафе «Шинок»
Етно-культурний комплекс «Весела Садиба»
ТОВ санаторій «Сосновий бір»
Етно-туристичний комплекс «Гостиний двір
«Старий Хутір»
База відпочинку «Берег»

с. Проні, Диканський район Полтавської обл.
с. Веселівка, Диканський район Полтавської обл.
с. Власівка, Зіньківський район Полтавської обл.
смт Опішня, Зіньківський район Полтавської обл.

База відпочинку сталеливарного заводу
«Металург»
База відпочинку «Псел»
Оздоровчий комплекс нафтопереробного
заводу «Івушка»
База відпочинку товариства сліпих
«Альбатрос»
Яхт-клуб, затока «Барбара»
Гінцівська палеолітична стоянка

смт Світлогірське, Кобеляцький район
Полтавської обл.
с. Запсілля, Кременчуцький район Полтавської
обл.
с. Крамаренки, Кременчуцький район Полтавської
обл.
с. Омельник, Кременчуцький район Полтавської
обл.
с. Потоки, Кременчуцький район Полтавської обл.
м. Комсомольськ Полтавської обл.
між с. Духове і с. Гінці, Лубенський район
Полтавської обл.
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Дослідна станція лікарських рослин
Інституту агроекології Української академії
аграрних наук
Страусина ферма
Ресторан-готель «Ленивая Вера»
Приватна база відпочинку «Оріль»
ПрАТ «Миргородкурорт» (санаторії:
«Полтава», «Миргород», «Хорол»,
«Березовий Гай»)
Миргородський спеціалізований санаторій
«Слава»
Санаторій імені М.В. Гоголя
Медичний реабілітаційний центр МВС
України «Миргород»
Санаторій «Радужний»
Дібрівський кінний завод та музей
Медичний центр Внутрішніх військ МВС
України «Нові Санжари»
Санаторій-профілакторій «Антей»
АТ «Велика Круча» (осередок зеленого
туризму, готель, хлібопекарня, пивоварня
тощо)
Пансіонат «Кротенківський»
Турагенція з активного туризму «Сенегалтур»
Мототрек мотобольного клубу «Нива»
Чутівський кінно-спортивний комплекс
(розводять коней породи Тракен)

с. Березоточа, Лубенський район Полтавської обл.

с. Вовча Долина, Лубенський район Полтавської
обл.
с. Пишне, Лубенський район Полтавської обл.
с. Ряське, Машівський район Полтавської обл.
м. Миргород, Миргородський район Полтавської
обл.
м. Миргород, Миргородський район Полтавської
обл.
м. Миргород, Миргородський район Полтавської
обл.
м. Миргород, Миргородський район Полтавської
обл.
м. Миргород, Миргородський район Полтавської
обл.
с. Дібрівка, Миргородський район Полтавської
обл.
смт Нові Санжари, Полтавської обл.
смт Нові Санжари, Полтавської обл.
с. Велика Круча, Пирятинський район Полтавської
обл.
с. Кротенки, Полтавський район Полтавської обл.
с. Нижні Млини, Полтавський район Полтавської
обл.
с. Вишняки, Хорольський район Полтавської обл.
смт Чутове, Полтавської обл.

Питання для підготовки до підсумкового контролю знань
Модуль 1. Теоретико-методичні основи вивчення туристичних ресурсів
території. Природні туристичні ресурси України
1. Зміст поняття «туристичні ресурси». Класифікація туристичних ресурсів.
2. Туристичне краєзнавство як наукова база вивчення туристично-ресурсного
потенціалу території.
3. Види природних туристичних ресурсів.
4. Вплив клімату на розвиток туризму.
5. Кліматичні рекреаційні ресурси регіонів України.
6. Види водних туристичних ресурсів.
7. Чорне та Азовське моря як основні рекреаційно-туристичні об’єкти України.
8. Рекреаційно-туристичне значення та використання річок України.
9. Озера та штучні водойми України як об’єкти купально-пляжного відпочинку
та оздоровчо-спортивної рекреації.
10. Види водного туризму в Україні.: сучасний стан розвитку та ареали
поширення
11.Види біотичних туристичних ресурсів.
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12.Складові природо-заповідного фонду України як об’єкти туристичного
використання.
13.Національні парки України: розміщення, використання у рекреаційнотуристичний діяльності.
14.Лікувальні мінеральні води: види, запаси, розміщення, використання.
15.Термальні джерела в Україні: розміщення, сучасний стан та перспективи
використання.
16. Лікувальні грязі: види, запаси, розміщення, використання.
17.Вплив рельєфу на просторову диференціацію природних умов та розвиток
рекреаційно-туристичних процесів.
18.Карпати – природна основа розвитку гірськолижного туризму в Україні.
19.Спелеоресурси України: розміщення, можливості використання.
Модуль 2 Історико-культурні та інфраструктурні туристичні ресурси
України
20.Види історико-культурних туристичних ресурсів.
21.Археологічні туристичні ресурси України.
22.Архітектурні туристичні ресурси України.
23.Пам’ятки історії та культури України.
24.Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.
25.Національна система туристсько - екскурсійних маршрутів "Намисто
Славутича".
26.Етнографічні туристичні ресурси України..
27. Подієві туристичні ресурси України
28. Структура та сучасний стан розвитку санаторно-курортного господарства в
Україні.
29.Бальнеологічні курорти України.
30.Кліматичні курорти України.
31.Грязьові курорти України.
32. Сутність поняття «туристична інфраструктура».
33.Транспорт та транспортна інфраструктура6 сучасний стан та використання у
туризмі.
34.Готельне господарство України: структура, регіональні особливості
розвитку.
35. Ресторанне господарство: України: структура, регіональні особливості
розвитку..
36.Туристичні підприємства: види, функції.
37. Система підготовки фахівців для туризму та сфери гостинності в Україні.
38.Туристичні ресурси Східного, Карпатського, Чорноморсько-Азовського,
Кримського, Центрального туристичних районів.
39. Природні туристичні ресурси Полтавської області.
40.Найбільші історико-культурні центри Полтавщини.
41.Сорочинський ярмарок – подієвий ресурс міжнародного значення.
42. Бальнеологічні ресурси та санаторно-курортне господарство Полтавщини.
43.Інфраструктурні туристичні ресурси Полтавської обл.
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