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1. Опис дисципліни 

 

Анотація 

дисципліни  

Курс «Краєзнавство та туристичні ресурси україни» посідає 

одне з ключових місць у структурі підготовки фахівців з 

туризму. Дисципліна охоплює основні питання про 

історію становлення та розвитку краєзнавства в Україні, 

фундаторів національного краєзнавства, потенціал природних 

та історико-культурних ресурсів України, фортеці, 

замки і монастирі як туристичні об’єкти, курортні ресурси 

України, використання печер для цілей туризму, музеї як 

об’єкти туристичної діяльності. Також, курс передбачає 

вивчення питань про пріоритети туристичної діяльності в 

регіонах України. 

Мета вивчення Майбутні фахівці володітимуть знаннями про туристичний 

потенціал всіх регіонів України, напрямки та 

перспективи його використання в туристичній діяльності, 

охорону та захист природних та історико-культурних 

ресурсів України. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань 

та практичних навичок щодо:  

 історію розвитку краєзнавчого руху в Україні; 

 основні краєзнавчі туристичні ресурси України; 

 особливості природних туристичних ресурсів різних 

регіонів України; 

 класифікацію оборонних споруд та використання 

замків, фортець, монастирів у туризмі; 

 напрями використання печер в рекреаційних цілях; 

 класифікацію та потенціал курортних ресурсів України; 

 класифікацію музеїв України та їх використання в сфері 

туризму та рекреації; 

 виявляти та оцінювати місцевий туристичний 

потенціал; 

просувати на ринок місцевий турпродукт; 

пізнавати та зберігати самобутність рідного краю; 

використовувати краєзнавчі ресурси краю для 

організації та здійснення туристично-рекреаційної 

діяльності; 

Пререквізити «Історія туризму», «Географія туризму і рекреаційна  

географія», Історія України та української культури 

Результати 

навчання 

РН 6. Аналізувати ресурсний потенціал країн, регіонів щодо 

стану і перспектив розвитку туризму.. 

РН 12. Застосовувати навички командної роботи, лідерства 

для налагодження 

комунікації у професійній діяльності. 

РН 13. Здійснювати пошук, оброблення й аналізування 



4  

інформації з різних 

джерел у професійній діяльності. 

РН 16. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи 

їхрозв’язання.  

 

 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

24-сфера обслуговування 
 (шифр і назва) 

Обов’язкова  

 

 
Спеціальність: 

_______242 «Туризм», 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 

Спеціалізація: 

_______ ______________ 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 10 
3(2)-й 2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  120 

6(4)-й 4-й 

Лекції 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

фаховий молодший  

бакалавр 

20 год. 6 год 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80 год. 108 год. 

В т.ч. індивідуальне завдання 

- - 

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
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3.Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
У тому числі 

Л П Лаб Інд С. Р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1: Тема 

1. Теоретико-методологічні 

основи курсу «Краєзнавство 

та туристичні ресурси 

України» 

12 2 2     8 

Змістовний модуль 2: Тема 

2. Історія становлення та 

розвитку краєзнавства в 

Україні. 

12 2 2   8 

Змістовний модуль 3: Тема 

3. Сутність та склад 

природних краєзнавчо-

туристичних ресурсів 

12 2 2   8 

Змістовний модуль 4 :Тема 

4. Природні краєзнавчо-

туристичні ресурси України 

12 2 2   8 

Змістовний модуль 5 :Тема 

5. Водні рекреаційні ресурси 

України. 

12 2 2   8 

Змістовний модуль 6 :Тема 

6. Фортеці, замки, монастирі 

як краєзнавчо-туристичні 

об'єкти 

12 2 2   8 

Змістовний модуль 7 :Тема 

7. Спелеотуристичні ресурси 

України 

12 2 2   8 

Змістовний модуль 8 : Тема 

8. Курортні ресурси України 

12 2 2   8 

Змістовний модуль 9 : Тема 

9. Музеї як об'єкти 

краєзнавчо-туристичної 

діяльності 

12 2 2   8 

Змістовний модуль 10 : Тема 

10. Ботанічні сади, 

дендрологічні і зоологічні 

парки. Характеристика 

найбільш відомих в Україні 

12 2 2   8 

Усього годин 120 20 20  - 80 
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Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Заочна форма 

Усього 
У тому числі 

Л П Лаб Інд С. Р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1: Тема 

1. Теоретико-методологічні 

основи курсу «Краєзнавство 

та туристичні ресурси 

України» 

10 1 1   8 

Змістовний модуль 2: Тема 

2. Історія становлення та 

розвитку краєзнавства в 

Україні. 

10 1 1   8 

Змістовний модуль 3: Тема 

3. Сутність та склад 

природних краєзнавчо-

туристичних ресурсів 

10 1 1   8 

Змістовний модуль 4 :Тема 

4. Природні краєзнавчо-

туристичні ресурси України 

10 1 1   8 

Змістовний модуль 5 :Тема 

5. Водні рекреаційні ресурси 

України. 

10 1 1   8 

Змістовний модуль 6 :Тема 

6. Фортеці, замки, монастирі 

як краєзнавчо-туристичні 

об'єкти 

10 1 1   8 

Змістовний модуль 7 :Тема 

7. Спелеотуристичні ресурси 

України 

15     15 

Змістовний модуль 8 : Тема 

8. Курортні ресурси України 

15     15 

Змістовний модуль 9 : Тема 

9. Музеї як об'єкти 

краєзнавчо-туристичної 

діяльності 

15     15 

Змістовний модуль 10 : Тема 

10. Ботанічні сади, 

дендрологічні і зоологічні 

парки. Характеристика 

найбільш відомих в Україні 

15     15 

Усього годин 120 6 6   108 
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 Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Змістовний модуль 1: Тема 1. Теоретико-методологічні основи курсу 

«Краєзнавство та туристичні ресурси України» 
8 

2 
Змістовний модуль 2: Тема 2. Історія становлення та розвитку краєзнавства в 

Україні. 
8 

3 
Змістовний модуль 3: Тема 3. Сутність та склад природних краєзнавчо-

туристичних ресурсів 
8 

4 
Змістовний модуль 4 :Тема 4. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси 

України 
8 

5 Змістовний модуль 5:  Тема 5. Водні рекреаційні ресурси України. 8 

6 
Змістовний модуль 6: Тема 6. Фортеці, замки, монастирі як краєзнавчо-

туристичні об'єкти 
8 

7 Змістовний модуль 7: Тема 7. Спелеотуристичні ресурси України 8 

8 Змістовний модуль 8:  Тема 8. Курортні ресурси України 8 

9 
Змістовний модуль 9: Тема 9. Музеї як об'єкти краєзнавчо-туристичної 

діяльності 
8 

10 
Змістовний модуль 10: Тема 10. Ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні 

парки. Характеристика найбільш відомих в Україні 
8 

 Разом 80 

 

4. Індивідуальні завдання - 
 

 

 

5. Методи навчання 

- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). 

Проведення лекційних занять включає: викладення 

теоретичного матеріалу; оглядові лекції з 

використанням опорного конспекту; лекції-

візуалізації і з використанням мультимедійних 

технологій; 

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; 

робота в групах; робота над індивідуальними 

завданнями;  

- організація самостійної роботи студента: передбачає 

самостійне опрацювання матеріалу лекції; підготовку 

до практичних занять згідно методичних вказівок до 

практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів; 

- виконання обов’язкового домашнього завдання: 

дозволить більш глибоко засвоїти як основний, так і 

додатковий матеріал з дисципліни, що викладається. 

- контроль навчальної роботи: модульний контроль у 

вигляді письмового завдання, яке включає теоретичну 

та практичну частини; контрольні опитування 

(фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; 
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письмове опитування); тестування. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Фронтальне стандартизоване опитування за 

карточками, тестами протягом 5-10 хв. 

1. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

2. Виклик до дошки окремих студентів для 

самостійного розв'язування задач, письмові відповіді 

на окремі запитання. 

3. Оцінка активності студента у процесі занять, 

внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і 

визначень, доповнень попередніх відповідей і т. ін.  

Письмова (до 30 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний 

пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 

Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, 

рубіжний, підсумковий контроль);  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано 

наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання 

для презентації лекцій. 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником 

курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне 

вивчення питань, що стосуються тем лекційних 

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованною літературою, а також виконання 

завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути 

виконані у встановлений термін. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів 

без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 

тижня після встановленого терміну.  
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Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, 

у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі 

набрали 60-100балів. 

Здобувачам освітнього ступеня фахового молодшого 

бакалавра після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання 

іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч.і з використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(залік)* 

Сума 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
40 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 40 

* -  Здобувачі освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 балів, якщо студент складає іспит то модульні 

бали йому автоматично не зараховуються 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
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0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до іспиту. 

1. Сутність туристичного краєзнавства, взаємозв’язок з іншими дисциплінами 

2. Об’єкт і предмет туристичного краєзнавства 

3. Джерела туристичного краєзнавства 

4. Етапи розвитку українського краєзнавства 

5. Форми та види краєзнавства. 

6. Діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців 

7. Поняття та класифікація краєзнавчо-туристичних ресурсів 

8. Основні види природно-географічних туристичних ресурсів 

9. Проблеми рекреаційного навантаження на ландшафтні комплекси природно- 

заповідних територій 

10. Охорона природних краєзнавчо-туристичних ресурс 

11. Класифікація об’єктів природно-заповідного фонду України 

12. Поняття та характеристика біосферних і природних заповідників та памяток 

природи України 

13. Поняття та характеристика національних парків і памяток садово-паркового 

мистецтва України. 

14. Заказники природи. Характеристика найбільш відомих в Україні. 

15. Водні рекреаційні ресурси світу та України (пляжі, озера, річки, водосховища) 

16. Підвищення ефективності рекреаційного використання водних об‘єктів  

17. Поява і розвиток SPA-курортів 

18. Опишіть внесок українських учених у дослідження обо ронних споруд рідного 

краю 

19. Розкрийте зміст поняття "туристично-краєзнавча класифікація оборонних 

споруд України" 

20. Яким чином можна використовувати замки, фортеці і монастирі України в 

туристичних цілях? 

21. Що таке "державна класифікація об'єктів національної історико-культурної 

спадщини", яким чином держава дбає про збереження нашої національної 

спадщини? 

22. У чому полягає сутність роботи Українського товари ства охорони пам'яток 

історії та культури?  

23. Дайте визначення поняттям "природна печера" та "спелеологія". 

24. Опишіть історію дослідження печер рідного краю. 

25. Дайте краєзнавчу характеристику найвідомішим пече рам України. 

26. Яким чином карстові печери використовують для спелеотуризму та 

спелеотерапїі? 

27. Охарактеризуйте проблеми та перспективи використай ня українських печер у 

туристичних цілях 
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28. Охарактеризуйте природні рекреаційно-курортні ресурси України. 

29. Мінеральні води яких бальнеологічних груп виявлені на території України? 

30. Що таке "лікувальні грязі", які традиції грязелікування склалися в нашій 

державі? 

31. Розкрийте зміст понять "курорт" і "курортно-рекреаційний заклад". 

32. Як класифікуються курорти України? 

33. Опишіть географічні закономірності розташування курортних населених 

пунктів України. 

34. Що таке музеї та яку суспільну роль вони відіграють? 

35. Опишіть історію розбудови музейної мережі нашої держави. 

36. Як класифікують музеї України? 

37. Чому Львів називають "місто-музей і місто музеїв"? 

38. Охарактеризуйте найвідоміші музеї Вашого краю 

39. Ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки. Характеристика найбільш 

відомих в Україні 
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