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Тема:  Специфіка туристичних ресурсів. 

Мета: Охарактеризувати специфіку туристичних ресурсів. розкрити її призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

     Туристичні ресурси - сукупність природних і соціально-культурних комплексів та їх 

елементів, що сприяють задоволенню фізіологічних та соціальних потреб людини, 

відновленню її працездатності і які при сучасній та перспективній структурі рекреаційних 

потреб і техніко-економічних можливостях, використовуються для прямого й 

опосередкованого споживання та виробництва туристичного продукту. 

   У структурі туристичних ресурсів виділяють кілька складових: природну, соціально-

культурну або суспільну, технологічну і подієву, які, у свою чергу, розділяються на ряд 

компонентів, що мають свою будову. 

 

     Природні туристсько-рекреаційні ресурси варто розглядати як ресурси, що активно 

використовуються для збереження чи підтримки здоров’я людини.  

    Природно-антропогеннi ресурси становлять ділянки суші і водного простору, природні 

комплекси та об'єкти яких мають особливу рекреаційну, наукову, естетичну, 

природоохоронну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної 

різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання 

загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього 

природного середовища. 

   До природно-антропогенних ресурсів відносять: 

а) природні території та об'єкти (природнього походження) - національні природні і 

регіональні ландшафтні парки, природні та біосферні заповідники( заповідні урочища), 

заказники, пам'ятники природи. 

б) штучно створені об'єкти(антропогенного походження) - парки-пам'ятники садово-

паркового мистецтва. ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, печерні міста, 

лісопарки, гідропарки, лугопарки. 



    Історико-культурні туристичні ресурси - це сукупність створених у процесі історичного 

розвитку даної території пам'ятників матеріальної і духовної культури, які є об'єктами 

туристського інтересу. До групи історико-культурних рекреаційних ресурсів належать 

пам'ятки історії, історико-архітектурні пам'ятки, пам'ятки сучасної архітектури, унікальні 

споруди культури, спорту тощо. 
 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке туристичні ресурси? 

2. Які туристичні ресурси вам відомі? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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