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1. Мета опанування дисципліни: формування у студентів фахового розуміння геопросторових 

особливостей формування та просування на національний ринок місцевого туристичного 

продукту. 

 

2. Завдання: формування уявлень про специфіку розвитку туризму в різних туристичних регіонах 

України, їх ресурсний потенціал, туристичну спеціалізацію та тенденції туристичної діяльності; 

набуття навичок складання комплексних туристичних характеристик регіонів та дестинацій, 

розробки туристичних маршрутів, відповідно до туристичного попиту; дослідження причино-

наслідкових зв’язків зародження та розвитку форм і видів туризму на Дніпропетровщині; аналіз 

функціональної, галузевої та територіальної структури туризму в Україні, Дніпропетровщині та 

Криворіжжі; дослідження принципів вдосконалення системи збалансованого забезпечення 

туристичних потреб населення України та регіонів; визначення сутнісних рис туристичних 

дестинацій та специфіки їх використання у туристичній діяльності; вивчення природних та 

історико-культурних ресурсів України; видатних пам’яток фортифікаційного зодчества України; 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

наукових засад та форм сучасного краєзнавства 

історії розвитку краєзнавчого руху та передумов формування туристсько-краєзнавчої діяльності в 

Україні та регіоні 

основних видів і організаційних форми краєзнавчо-туристичної роботи та організації краєзнавчого 

руху 

особливостей підготовки та проведення туристсько-краєзнавчих подорожей та екскурсій 

основ туристичної картографії 

напрямів використання місцевих природних ресурсів у туристичному бізнесі 

особливостей використання історико-культурних ресурсів у туристичному бізнесі 

специфіки організації використання печер для цілей туризму 

напрямів та пріоритетів туристичної діяльності Дніпропетровщини та Криворіжжя 

застосування знань і розумінь: 

аналізувати туристичний потенціал та надавати туристичну характеристику країнам, регіонам та 

рідному краю 

орієнтуватись в організації туристичного простору регіону 

працювати з туристичною картою, ідентифікувати спеціальні умовні позначення та 

використовувати їх при складанні туристичних карт 

проводити  порівняльний аналіз туристичних дестинацій 

розуміти сучасні тенденції і регіональні пріоритети розвитку туризму в цілому та окремих його 

видів 

 

 



4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави  у сфері туризму та рекреацій; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку ринку туристичних послуг; 

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними туристськими 

організаціями та асоціаціями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу туристичного підприємства на зовнішні ринки; 

  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  туристичного 

підприємства; 

  при плануванні міжнародної діяльності. 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Історія становлення і розвитку краєзнавства в Україні. 

Тема 2. Теоретико-методологічні засади туристичного краєзнавства. Організаційні форми 

краєзнавчої діяльності. 

Тема 3. Туристична картографія як основний методологічний засіб туристичного краєзнавства. 

Тема 4. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України. 

Тема 5. Фортеці, замки і монастирі як краєзнавчо-туристичні об'єкти. 

Тема 6. Музеї як об'єкти краєзнавчо-туристичної діяльності. 

Тема 7. Курортні ресурси України. 

Тема 8. Організація використання печер для цілей туризму. 

Змістовий модуль 2. 
Тема 9. Напрями вивчення природи та суспільно-історичних особливостей краю. 

Тема 10. Комплексна характеристика Дніпропетровської області 

Тема 11. Природні туристичні та курортні ресурси краю 

Тема 12. Історико-культурні ресурси краю 

Тема 13. Етнографічна палітра області як туристичний 

Тема 14. Криворіжжя: пріоритети туристичної діяльності. 

 

6. Викладацький склад: асистент  Снігур К. В. 

 

 

 

  


