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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Туристичний потенціал
регіонів України»
Місце в структурно-логічній схемі підготовки – після вивчення навчальних
дисциплін:
– Організація туризму (Основи туризмознавства);
– Географія туризму (Рекреаційні комплекси світу. Географія туризму)
Мова викладання – українська
Статус дисципліни – обов’язкова
Кількість кредитів за ЄКТС - 3
Курс/семестр вивчення – 2/4
Денна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: 4 семестр – 90.
- лекції: 16
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 20
- самостійна робота: 54
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен
Заочна форма навчання:
Кількість годин: – загальна кількість: 90 семестр – 4.
- лекції: 4
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 6
- самостійна робота: 80
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен
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Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана
навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Метою дисципліни є вивчення туристичного потенціалу України та її регіонів
для створення конкурентоспроможного національного турпродукту..
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні
результати навчання
Програмні результати
Компетентності, якими
навчання
повинен оволодіти студент
 пояснювати особливості організації
 прагнення до збереження
рекреаційно-туристичного простору
навколишнього середовища (К05);
(ПР04);
 здатність застосовувати знання у
 проявляти повагу до
практичних ситуаціях (К15);
індивідуального і культурного
 здатність аналізувати рекреаційнорізноманіття (ПР12);
туристичний потенціал територій (К16);
 розуміти етнографічне різноманіття  здатність здійснювати моніторинг,
та геодемографічні особливості при
інтерпретувати, аналізувати та
створенні національно-культурного
систематизувати туристичну інформацію,
туристичного продукту (ПР19).
уміння презентувати туристичний
інформаційний матеріал (К22).

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1 «Теоретико-методичні основи дослідження туристичного
потенціалу регіону. Природно-ресурсна компонента туристичного
потенціалу регіонів України
Тема 1. Туристичний потенціал території: сутність,
структура, оцінювання, чинники формування та використання
Тлумачення понять «туристичний потенціал», рекреаційно-туристичний
потенціал» науковцями та в нормативних документах. Сутнісні характеристики та
компонентний склад туристичного потенціалу регіону. Чинники формування
туристичного потенціалу: природно-географічні, історико-культурні, демографічні,
соціально-економічні, екологічні. Оцінювання туристичного потенціалу території:
методи, показники.
Тема 2. Клімат як туристичний ресурс: регіональні
особливості та вплив на туристичну привабливість регіонів
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України
Вплив клімату на розвиток туризму. Медико-кліматична характеристика
природних зон України. Кліматичні ресурси в санаторно-курортному лікуванні.
Кліматичні рекреаційно-туристичні ресурси регіонів України.
Тема 3. Рельєф та спелеоресурси України: регіональні
особливості туристичного використання
Вплив рельєфу на просторову диференціацію природних умов та розвиток
рекреаційно-туристичних процесів. Рельєф як компонент пейзажу та його роль у
формуванні
позитивного
психолого-естетичного
рекреаційного
ефекту.
Територіальна диференціація орографічних умов в Україні. Роль гірських
ландшафтів у розвитку туризму. Регіональні особливості використання форм
рельєфу у туристичній діяльності. Спелеоресурси України: розміщення, можливості
використання.
Тема 4. Водні туристичні ресурси України: потенціал,
регіональні особливості туристичного використання
Види водних туристичних ресурсів. Чорне та Азовське моря як основні
рекреаційно-туристичні об’єкти України. Рекреаційно-туристичне значення та
використання річок України. Можливості розвитку річкового круїзу. Озера як
туристичні ресурси. Штучні водойми України як об’єкти купально-пляжного
відпочинку та оздоровчо-спортивної рекреації. Види водного туризму в Україні.
Регіональні особливості використання потенціалу водних туристичних ресурсів в
Україні.
Тема 5. Біотичні туристичні ресурси України: потенціал,
регіональні особливості туристичного використання
Види біотичних туристичних ресурсів. Ліси рекреаційного призначення.
Складові природо-заповідного фонду (заказники, пам’ятки природи та садовопаркового мистецтва, ботанічні та зоологічні сади, дендропарки, зоопарки,
національні парки) України як об’єкти туристичного використання. Національні
парки України: розміщення, використання у рекреаційно-туристичний діяльності.
Фауна мисливських господарств. Екологічні вимоги у процесі рекреаційнотуристичного використання об’єктів природо-заповідного фонду.
Тема 6. Бальнеологічні ресурси України: види, потенціал,
регіональні особливості використання
Види бальнеологічних ресурсів. Лікувальні мінеральні води: види, запаси,
розміщення, використання. Термальні джерела в Україні: розміщення, сучасний
стан та перспективи використання. Лікувальні грязі: види, запаси, розміщення,
використання. Інші види природних мінеральних лікувальних ресурсів України:
озокерит, бішофіт, ропа солоних озер.
6

Модуль 2. Історико-культурна, соціально-економічна та
інфраструктурна компоненти туристичного потенціалу
регіонів України
Тема 7. Історико-культурний туристичний потенціал
регіонів України
Види історико-культурних туристичних ресурсів. Археологічні туристичні
ресурси регіонів України. Архітектурні туристичні ресурси регіонів України.
Пам’ятки історії та культури України. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в
регіонах України. Національна система туристсько- екскурсійних маршрутів
«Намисто Славутича». Сучасні унікальні культурні та спортивні споруди в
регіонах України. Етнографічні туристичні ресурси регіонів України. Подієві
туристичні ресурси регіонів України.
Тема 8. Туристична інфраструктура та соціально-економічна
компонента туристичного потенціалу
регіонів України
Туристичні підприємства в регіонах України. Розвиток готельного господарства
в регіонах України. Регіональні особливості розвитку ресторанного господарства.
Транспортна інфраструктура в регіонах України та її вплив на туристичну
привабливість територій. Санаторно-курортне господарство в регіонах України.
Підприємства з виробництва сувенірної продукції та товарів туристичного
призначення. Система підготовки фахівців для туризму та сфери гостинності.
Система та механізм
регіонального управління туристичною діяльністю.
Регіональні програми розвитку туризму.
Тема 9. Туристичний потенціал Полтавської області
Природні туристичні ресурси Полтавської області. Історико-культурні
туристичні ресурси Полтавської області. Засоби розміщування туристів та заклади
громадського харчування в Полтавській області. Транспортна інфраструктура
області як фактор формування туристичного потенціалу. Курортне господарство
Полтавщини. Суб’єкти туристичного ринку в регіоні. Регіональні туристичні
магніти як база формування туристичного бренду регіону.
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання
самостійної
роботи у розрізі
тем

Модуль 1. Теоретико-методичні основи дослідження туристичного потенціалу регіону. Природно-ресурсна
компонента туристичного потенціалу регіонів України.
Тема 1. Туристичний потенціал
2
Тема 1. Туристичний потенціал
2
Підготувати
території: сутність, структура,
території: сутність, структура,
навчально-дослідне
оцінювання, чинники формування та
оцінювання, чинники
завдання на тему
використання
формування та використання
«Соціально1. Сутність понять «туристичний
1. Трактування понять
економічні чинники
потенціал», рекреаційно-туристичний
«туристичний потенціал»,
формування та
потенціал» території. Компонентна
рекреаційно-туристичний
використання
структура туристичного потенціалу
потенціал» території науковцями.
туристичного
території.
2.Компонентна структура
потенціалу в регіоні»
туристичного потенціалу
(регіон обирається
2. Чинники формування туристичного
території.
студентом довільно).
потенціалу: природно-географічні,
3.Чинники
формування
історико-культурні, демографічні,
туристичного потенціалу:
соціально-економічні, екологічні.
природно-географічні, історико3. Туристичні ресурси як
культурні, демографічні,
системоутворюючий чинник і базова
соціально-економічні, екологічні.
умова розвитку туристично4.Туристичні ресурси як
рекреаційного потенціалу. Оцінювання
системоутворюючий чинник і
туристичного потенціалу регіону:
8

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Кількість
годин

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни
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Тема 2. Клімат як туристичний ресурс:
регіональні особливості та вплив на
туристичну привабливість регіонів
України
1. Вплив клімату на розвиток туризму.
2. Медико-кліматична характеристика
природних зон України.
3. Кліматичні рекреаційно-туристичні
ресурси регіонів України.

1

базова умова розвитку
туристично-рекреаційного
потенціалу.
Оцінювання туристичного
потенціалу регіону: методи,
показники.
Тема 2. Клімат як туристичний
ресурс: регіональні особливості
та вплив на туристичну
привабливість регіонів України
1. Вплив клімату на розвиток
туризму.
2. Кліматична характеристика
природних зон України.
3. Кліматичні рекреаційнотуристичні ресурси регіонів
України (Атлантикоконтинентальна кліматична
область; Континентальна
область; Область Гірського
Криму; Область Південного
берега Криму).
9

Завдання
самостійної
роботи у розрізі
тем

Кількість
годин

методи, показники».

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

2

Скласти порівняльну
характеристику
кліматичних
характеристик, що
визначають
туристичну
привабливість
регіонів України.
(Регіони (2-3) повинні
мати різне
географічне
розташування,
обираються
студентами
довільно)
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Тема 3. Рельєф та спелеоресурси
України: регіональні особливості
туристичного використання
1. Вплив рельєфу на просторову
диференціацію природних умов та
розвиток рекреаційно-туристичних
процесів.
2. Регіональні особливості
використання форм рельєфу у
туристичній діяльності.
3. Спелеоресурси України: розміщення,
можливості використання.

1

Тема 3. Рельєф та спелеоресурси
України: регіональні особливості
туристичного використання
1. Вплив рельєфу на просторову
диференціацію природних умов
та розвиток рекреаційнотуристичних процесів.
2. Регіональні особливості
використання форм рельєфу у
туристичній діяльності.
3. Спелеоресурси України:
розміщення, можливості
використання.

2

Тема 4. Водні туристичні ресурси
України: потенціал,
регіональні
особливості туристичного використання
1. Види водних туристичних ресурсів.
2. Чорне та Азовське моря як основні
рекреаційно-туристичні об’єкти
України.
3.Рекреаційно-туристичне значення та

2

Тема 4. Водні туристичні ресурси
України: потенціал, регіональні
особливості
туристичного
використання
1. Види водних туристичних
ресурсів.
2. Чорне та Азовське моря як
основні рекреаційно-туристичні

2

Підготувати доповідь
на тему:
«Орографічні
особливості регіону
та їх вплив на
розвиток туризму»
«Потенціал
спелеоресурсів в
регіоні та сучасний
стан їх
використання».
(Регіони обираються
студентами довільно
та не повторюються
у групі)
Скласти порівняльну
характеристику
водних туристичних
ресурсів двох регіонів
України. (Регіони
повинні мати різне
географічне
розташування,

Назва теми та питання
практичного заняття
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Кількість
годин

Кількість
годин

Кількість
годин

Завдання
самостійної
роботи у розрізі
тем

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

6

6

2

об’єкти України.
3.Рекреаційно-туристичне
значення та використання річок
України: регіональні особливості
4. Озера та штучні водойми
України як об’єкти купальнопляжного відпочинку та
оздоровчо-спортивної рекреації.
5. Регіональні особливості
використання потенціалу водних
туристичних ресурсів в Україні.
Тема 5. Біотичні туристичні
ресурси України: потенціал,
регіональні особливості
туристичного використання
1. Види та потенціал біотичних
туристичних ресурсів в регіонах
України.
2. Природо-заповідний фонд як
туристичний ресурс: структура,
особливості організації рекреації
та туризму.
3. Основні екологічні вимоги

використання річок України:
регіональні особливості
4. Озера та штучні водойми України як
об’єкти купально-пляжного відпочинку
та оздоровчо-спортивної рекреації.
5.Регіональні особливості використання
потенціалу водних туристичних
ресурсів в Україні.

Тема 5. Біотичні туристичні ресурси
України: потенціал, регіональні
особливості туристичного використання
1. Види та потенціал біотичних
туристичних ресурсів в регіонах
України.
2. Природо-заповідний фонд як
туристичний ресурс: структура,
особливості організації рекреації та
туризму.
3. Основні екологічні вимоги щодо
здійснення рекреаційно-туристичної
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Завдання
самостійної
роботи у розрізі
тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

обираються
студентами
довільно)

2

Підготувати доповідь
та презентацію на
тему «Біотичні
туристичні ресурси
регіону: види,
потенціал, сучасний
стан та перспективи
використання.
(Регіони обираються
студентами довільно
та не повторюються
у групі)

6

діяльності в об’єктах природозаповідного фонду.

Завдання
самостійної
роботи у розрізі
тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

щодо здійснення рекреаційнотуристичної діяльності в об’єктах
природо-заповідного фонду.
Тема 6. Бальнеологічні ресурси
2
Тема 6. Бальнеологічні ресурси
2
Підготувати доповідь
6
України: види, потенціал, регіональні
України: види, потенціал,
на тему «Потенціал
особливості використання
регіональні особливості
бальнеологічних
1. Види та потенціал бальнеологічних
використання
ресурсів в регіоні та
ресурсів в Україні.
1. Види та потенціал
сучасний стан їх
2. Лікувальні мінеральні води: види,
бальнеологічних ресурсів в
використання»
запаси, розміщення, використання.
Україні.
(Регіони обираються
3.Термальні джерела в регіонах
2. Лікувальні мінеральні води:
студентами довільно
України: розміщення, сучасний стан та
види, запаси, розміщення,
та не повторюються
перспективи використання.
використання.
у групі)
4.Лікувальні грязі: види, запаси,
3. Термальні джерела в регіонах
розміщення, використання.
України: розміщення, сучасний
стан та перспективи
використання.
4. Лікувальні грязі: види, запаси,
розміщення, використання.
Модуль 2. Історико-культурна, соціально-економічна та інфраструктурна компоненти туристичного потенціалу
регіонів України
Підготувати доповіді
Тема 7. Історико-культурний
2
Тема 7. Історико-культурний
4
6
на тему «Потенціал
туристичний потенціал регіонів
туристичний потенціал регіонів
12

України
1. Види історико-культурних
туристичних ресурсів.
2. Археологічні туристичні ресурси
регіонів України. 3.Архітектурні
туристичні ресурси регіонів України.
4..
4. Музейні заклади в регіонах України
5. Етнографічні туристичні ресурси
регіонів України.
6. Подієві туристичні ресурси регіонів
України
Тема 8. Туристична інфраструктура та
соціально-економічна компонента
туристичного потенціалу регіонів
України
1. Суб’єкти туристичного ринку в
регіонах України.
2. Розвиток готельного господарства в
регіонах України.
3. Регіональні особливості розвитку
ресторанного господарства.

2

України
1. Види історико-культурних
туристичних ресурсів.
2. Археологічні туристичні
ресурси регіонів України.
3.Архітектурні туристичні
ресурси регіонів України.
4. Музейні заклади в регіонах
України
5. Етнографічні туристичні
ресурси регіонів України.
6. Подієві туристичні ресурси
регіонів України
Тема 8. Туристична
інфраструктура та соціальноекономічна компонента
туристичного потенціалу
регіонів України
1. Суб’єкти туристичного ринку
в регіонах України.
2. Розвиток готельного
господарства в регіонах України.
3. Регіональні особливості
13

Завдання
самостійної
роботи у розрізі
тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

історико-культурних
ресурсів (за видами) в
регіоні та сучасний
стан їх використання»
(Регіони та види
історико-культурних
ресурсів обираються
студентами довільно
та не повторюються
у групі)

2

Підготувати доповідь
на тему «Туристична
інфраструктура
регіону: стан та
використання»
(Регіони обираються
студентами довільно
та не повторюються
у групі)
Підготувати доповідь

6

4. Транспортна інфраструктура в
регіонах України та її вплив на
туристичну привабливість територій.
5. Санаторно-курортне господарство в
регіонах України.
6. Система та механізм регіонального
управління туристичною діяльністю.
7. Регіональні програми розвитку
туризму.

Тема 9. Туристичний потенціал
Полтавської області
1. Природні туристичні ресурси
Полтавської області.
2. Історико-культурні туристичні
ресурси Полтавської області.
3. Засоби розміщування туристів та
заклади громадського харчування в
Полтавській області.
4. Транспортна інфраструктура області

2

розвитку ресторанного
господарства.
4. Транспортна інфраструктура в
регіонах України та її вплив на
туристичну привабливість
територій.
5. Санаторно-курортне
господарство в регіонах України.
6. Система та механізм
регіонального управління
туристичною діяльністю.
7. Регіональні програми розвитку
туризму.
Тема 9. Туристичний потенціал
Полтавської області
1. Природні туристичні ресурси
Полтавської області.
2. Історико-культурні туристичні
ресурси Полтавської області.
3. Засоби розміщування туристів
та заклади громадського
харчування в Полтавській
області.
14

Завдання
самостійної
роботи у розрізі
тем

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

на тему «Система
підготовки кадрів для
туризму в регіонах
Україні»;
«Інвестиційні
програми розвитку
туризму в регіоні»
(Регіони обираються
студентами довільно
та не повторюються
у групі)

2

Підготувати доповіді
та презентації на
теми: «Природноресурсна компонента
туристичного
потенціалу
Полтавської області»;
«Історико-культурний
потенціал
Полтавської області»;

6

як фактор формування туристичного
потенціалу.
5. Курортне господарство регіону.
6. Суб’єкти туристичного ринку в
регіоні.
7. Програми розвитку туризму у
Полтавській області.

4. Транспортна інфраструктура
області як фактор формування
туристичного потенціалу.
5. Курортне господарство
регіону.
6. Суб’єкти туристичного ринку
в регіоні.
7. Програми розвитку туризму у
Полтавській області.
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Завдання
самостійної
роботи у розрізі
тем
«Соціальноекономічні чинники
формування й
використання
туристичного
потенціалу в
Полтавській області»;
«Туристична
інфраструктура
Полтавської області:
сучасний стан,
проблеми та
перспективи
розвитку»

Кількість
годин

Назва теми та питання
практичного заняття

Кількість
годин

Кількість
годин

Назва теми (лекції) та питання
теми (лекції)

Розділ 5. Система оцінювання знань студентів
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завдання
самостійної
роботи

тестування

Кількість балів

Модуль 1. Теоретико-методичні основи дослідження туристичного потенціалу регіону.
Природно-ресурсна компонента туристичного потенціалу регіонів України
Тема 1. Туристичний потенціал території: сутність, структура,
0,1
0,5
1,0
оцінювання, чинники формування та використання
Тема 2. Клімат як туристичний ресурс: регіональні особливості
0,1
0,4
1,0
та вплив на туристичну привабливість регіонів України
Тема 3. Рельєф та спелеоресурси України: регіональні
0,1
0,4
1,0
особливості туристичного використання
Тема 4. Водні туристичні ресурси України: потенціал,
0,1
0,4
1,0
регіональні особливості туристичного використання
Тема 5. Біотичні туристичні ресурси України: потенціал,
0,1
0,4
1,0
регіональні особливості туристичного використання
Тема 6. Бальнеологічні ресурси України: види, потенціал,
0,1
0,4
1,0
регіональні особливості використання

виконання
навчальних
завдань

обговорення
матеріалу занять

Назва модулю, теми

захист
домашнього
завдання

відвідування
занять

Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни
Вид навчальної роботи

0,4

1,0

1,0

4

0,4

0,5

1,0

3,5

0,4

0,5

1,0

3,5

0,4

1,0

1,0

4

0,4

1,0

1,0

4

0,4

1,0

1,0

4

Поточний контроль
Модуль 2. Історико-культурна, соціально-економічна та інфраструктурна компоненти
туристичного потенціалу регіонів України
Тема 7. Історико-культурний туристичний потенціал регіонів
0,1
1,0
0,4
України
Тема 8. Туристична інфраструктура та соціально-економічна
0,1
1,0
0,4
компонента туристичного потенціалу регіонів України
Тема 9. Туристичний потенціал Полтавської області
0,1
1,0
0,4
Поточний контроль
Підсумковий контроль
Екзамен
Разом
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Кількість балів

тестування

завдання
самостійної
роботи

виконання
навчальних
завдань

обговорення
матеріалу занять

Назва модулю, теми

захист
домашнього
завдання

відвідування
занять

Вид навчальної роботи

10

1,0

2,5

1,0

6

1,0

2,5

1,0

6

1,0

2,5

1,0

6
9
40
100

Таблиця 6. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за
результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі
Оцінка за
Оцінка за
види навчальної
шкалою
національною
діяльності
ЄКТС
шкалою
90-100
А
відмінно
82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
незадовільно з можливістю
35-59
FX
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
0-34
F
повторним вивченням
дисципліни
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Розділ 7. Програмне забезпечення
навчальної дисципліни
1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних
продуктів Microsoft Office.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних програмних
продуктів – відсутнє
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