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Туристичні ресурси України
Сагірова Аліна Спартаківна
Загальна інформація про дисципліну «Туристичні ресурси України»
Мета: сформувати у студентів фахового світогляду, базового рівня знань
стосовно геопросторових аспектів організації, розвитку і функціонування національного
туристсько-рекреаційного комплексу на базі ринкових механізмів, в контексті
модернізації у відповідності до глобальних процесів, проблем та необхідності входження
України в світову індустрію туризму.
Завдання
засвоєння теоретико-методологічних основ українознавчо-геотуристичних досліджень;
визначення природних та суспільно-історичних складових національного туристськорекреаційного потенціалу;
вивчення характерних рис та особливостей геопросторової організації туристськорекреаційного комплексу України;
виявлення основних проблем та перспектив розвитку туристичної України у
відповідності до світових вимог та необхідності інтеграції держави в глобальну індустрію
туризму.
Знати:
теоретико-методологічні основи рекреаційної географії та географії туризму України;
методи дослідження та чинники формування туристичного ринку;
основні стратегії та напрямки розвитку туристичної індустрії та рекреаційної сфери
України.
уміти:
пояснювати особливості розвитку рекреаційно-туристичної галузі України;
визначати регіональні особливості держави щодо розвитку окремих видів туризму та
рекреації;
оцінювати перспективні напрямку розвитку туристичної галузі в окремих регіонах
України.
Загальні компетентності:
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
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Тема 1. Сутність та класифікація туристсько-рекреаційних ресурсів
Тема 2. Кліматичні та водні ресурси України
Тема 3 . Природні геоморфологічні та біологічні туристські ресурси України
Тема 4. Природні курортні ресурси України
Тема 5. Історико-культурні туристські ресурси України
Тема 6. Історико-культурні об’єкти України включені до Списку
Всесвітньої спадщиниЮНЕСКО. Національна система туристсько - екскурсійних
маршрутів «Намисто Славутича».
Тема
7.
Туристські
ресурси
туристських
районів
України.
Туристські
ресурси Чорноморсько-Азовського району, Карпат і Криму.
Тема 8. Туристські ресурси туристських районів України. Туристські ресурси ПолісськоПодільського, Центрального та Східного туристічних районів.

