
 

Назва кафедри Загальної та регіональної географії 

Назва дисципліни Туристичне краєзнавство 

Загальна кількість кредитів 

(годин) 

4 кредитів (120 год.) 

Курс та півріччя, де 

починається дисципліна 

2 курс, 4 семестр 

Кількість семестрів, протягом 

яких вивчається дисципліна  

1 семестр  

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

без обмежень 

Попередні умови Геоінформаційні системи та бази даних, рекреаційна географія 

Назви спеціальностей, для 

яких пропонується вивчення 

дисципліни 

106 Географія 

 

Короткий опис дисципліни Навчальний курс «Туристичне краєзнавство» формує у студентів 

теоретико-методологічні засади туристичного краєзнавства, 

визначає основні джерела, функції і методи дослідження 

туристичного краєзнавства. Краєзнавство є тим видом 

діяльності, в розвитку якого зацікавлені установи місцевої 

влади, охорони довкілля, культури, освіти, охорони здоров’я, 

зокрема рекреаційні, туризму. Багато з них використовують в 

своїй діяльності результати краєзнавчих досліджень, інші 

застосовують засоби і методи краєзнавчої роботи і т. і., тобто 

краєзнавство є багатофункціональним і володіє потужним 

потенціалом для рішення багатьох соціальних і економічних 

завдань. Увага студентів у процесі вивчення дисципліни 

«Туристичне краєзнавство» буде сконцентрована не лише на 

теоретичних поняттях, а й на розгляді конкретних прикладів 

використання краєзнавчих туристичних ресурсів. У дисципліну 

«Туристичне краєзнавство» включена характеристика 

рекреаційно-туристичних ресурсів окремих географічних та 

історичних територій України, на базі яких розвивається 

краєзнавчий, сільський, зелений, екологічний туризм і 

відбувається формування основних туристських потоків, 

аналізуються внутрішньорегіональні особливості розвитку 

туризму.  

курс „Туристичні ресурси України” спрямований на оцінку 

туристичних ресурсів держави для потреб у галузі туристичного 

господарства. Завданнями навчального курсу є: формування у 

студентів чіткого розуміння об’єкту, предмету та завдань курсу 

як наукового напрямку в сучасних умовах; вивчення методики 

оцінки туристичних ресурсів та вміння на практиці їх 

застосувати для дослідження туристичного потенціалу країни; 

показати територіальну диференціацію та поєднання 

туристичних ресурсів у певних регіонах, районах та населених 

пунктах країни; на основі оцінки туристичних ресурсів показати 

можливості розвитку туристичної діяльності за умов 

раціонального використання таких об’єктів; розкрити значення 

розвитку туристичної інфраструктури для функціонування 

туристичної діяльності; виявлення об’єктивних умов 

становлення туризму та розуміння тенденцій його розвитку і 

національну специфіку; аналіз сучасного стану туризму України 

та передбачення тенденцій його розвитку в майбутньому  

 


