


 
 

  



 
 

  

 Вступ 
Навчальна програма дисципліни “Географія світової спадщини” складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності «Туризм». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є природоохоронні території світу як 

основа туристсько-рекреаційного використання. 
Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу.  Лекційний курс та 

практичні заняття з курсу "Географія світової спадщини" викладається після засвоєння 
студентами наступних дисциплін: "Географія туризму", "Правове регулювання 
туристичної діяльності", "Географія релігій", "Географія світової культури та мистецтва", 
"Фізична географія материків та океанів", "Міжнародний туризм", "Екологічний туризм", 
"Туризм в країнах Чорноморсько-Середземноморського басейну", "Біосферні ресурси  
світу", "Туристично-рекреаційні ресурси України". Вивчається на 1 курсі магістратури, 
протягом 2-го семестру. 

Програма навчальної дисципліни складається з 1 змістовного модуля "Поняття та 
географічний розподіл основних пам'яток природи й культури, що утворюють Всесвітню 
спадщину ЮНЕСКО". 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Метою вивчення дисципліни «Географія світової спадщини» є формування 
комплексного уявлення про всесвітню культурну і природну спадщину, пам'ятки природи, 
історії і культури світового значення, їх типологічних і територіальних особливостях. 

 Завдання. Основними завданнями вивчення дисципліни “Географія світової 
спадщини” є знайомство із феноменом спадщини в сучасній науці й культурі; вивчення 
основних понять, категорій, функцій спадщини; отримання уявлення про основні 
історико-культурні та природоохоронні території й об’єкти, їхнє місце в українській і 
світовій культурі; вивчення світового та українського досвіду охорони та використання 
спадщини; розгляд проблем використання історико-культурної й природної спадщини; 
прищеплення розуміння необхідності дбайливого відношення до історико-культурного та 
природного надбання, уміння використовувати отримані знання в суспільній і професійній 
сферах діяльності 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

а) загальні компетентності (ЗК):  
- діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та глобалізаційних 

процесів, пріоритетів національного розвитку  (ЗК1); 
- уміння працювати в міжнародному та вітчизняному професійному середовищі (ЗК3); 
- дослідницькі навички і вміння (ЗК11); 
- уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати проблеми (ЗК12); 

б) фахові компетентності спеціальності:  
- здатність визначати основні поняття та категорії наукової методології туризму 

(туризмології) та застосовувати їх у професійній діяльності (ФК1); 
- здатність  використовувати методи наукових досліджень у сфері туризму (ФК2); 
- здатність аналізувати геопросторову організацію туристичного процесу та проектувати 

її розвиток на засадах сталості (ФК3); 
- розуміння завдань національної та регіональної туристичної політики та механізмів 

регулювання туристичної діяльності (ФК4); 
- здатність розробляти та впроваджувати регіональні програми розвитку сталого 

туризму (ФК7); 
- здатність впроваджувати в практику міжнародний досвід туристичної діяльності 

(ФК8); 
- розуміння механізмів взаємодії суб’єктів світового та національного туристичного 

ринків і положень соціально-відповідального бізнесу в туризмі (ФК9); 



 
 

  

- здатність до управління інформацією (ФК11); 
- здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку туристичного бізнесу (ФК13); 
- здатність до міжкультурної взаємодії в сфері міжнародної туристичної освіти та 

професійної діяльності (ФК17); 
- здатність застосовувати у професійній діяльності фахову термінологію (українські та 

міжнародні терміни і поняття), методи отримання нового знання (ФК18); 
- уміння аргументувати та відстоювати свою позицію в процесі професійної діяльності 

(ФК19). 
 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  
знати зміст поняття «природна, природно-культурна та культурна спадщина»; цілі 

і завдання діяльності міжнародної організації ЮНЕСКО, а також її організаційну 
структуру та основні напрямки роботи; базові уявлення про Конвенцію ЮНЕСКО про 
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини; принципи формування Списку 
Всесвітньої спадщини, критерії відбору об'єктів, їх генетичну різноманітність і 
географічний розподіл; географічний розподіл основних пам'яток природи та культури, 
що утворюють Всесвітню спадщину ЮНЕСКО; об’єкти природної та культурної 
спадщини України та особливості їх просторового розподілу; 

вміти охарактеризувати найбільш відомі унікальні об'єкти Всесвітньої природної, 
природно-культурної та культурної спадщини ЮНЕСКО за регіонами та країнами світу; - 
знаходити необхідну інформацію про менш відомі пам'ятки природи, історії і культури та 
країни, в яких вони знаходяться; оцінювати досягнення національної та світової культури, 
раціонально використовувати їх в туристичній діяльності; виявляти основні проблеми 
охорони та рекреаційно-туристичного використання Всесвітньої спадщини. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що становить 4 кредити 
ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Поняття та географічний розподіл основних пам'яток 
природи й культури, що утворюють Всесвітню спадщину ЮНЕСКО  

Тема 1. Сутність природної та культурної спадщини та основні етапи створення 
списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.  

Історія розвитку та передумови створення списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 
Мета та завдання Конвенції про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. 
Попередні списки Всесвітньої спадщини. Перелік об'єктів Світової спадщини в небезпеці. 
Країни-лідери за кількістю об'єктів зі статусом ЮНЕСКО. Переваги, яку отримує держава, 
що підписала Конвенцію про всесвітню спадщину. Основні етапи розвитку списку 
всесвітньої спадщини. 

 
Тема 2. Критерії та умови для включення об’єктів до переліку Світової 

спадщини людства. 
Основні сучасні тенденції формування Списку Всесвітньої спадщини. Звітність 

країн-учасниць Конвенції про стан об'єктів спадщини. Типологічний, регіональний, 
хронологічний і тематичний аналіз об'єктів спадщини. Процедура внесення об'єктів до 
списку Всесвітньої спадщини. Основні та додаткові критерії для внесення пам'яток, 
ансамблів або визначних місць до переліку об'єктів Світової культурної спадщини. 
Критерії та умови цілісності для природних пам'яток, геологічних й фізіографічних 
утворень та природних визначних місць для включення їх до переліку Світової природної 
спадщини людства. 

Тема 3. Всесвітня культурна спадщина Європи. 



 
 

  

Загальна характеристика об'єктів Світової культурної спадщини Європи за 
регіонами та країнами: кількість, географічний розподіл, специфіка, своєрідність і 
унікальність. 

Тема 4. Всесвітня природна і природно-культурна спадщина Європи 
Загальна характеристика об'єктів Світової природної та природно-культурної 

спадщини Європи за регіонами та країнами: кількість, географічний розподіл, специфіка, 
своєрідність і унікальність. 

Тема 5. Об'єкти Всесвітньої спадщини в Україні.  
Загальна характеристика об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні 

(Дерев'яні церкви карпатського регіону України та Польщі, Стародавнє місто Херсонес 
Таврійський та його хора, Геодезична дуга Струве; Київ: Собор святої Софії і Києво-
Печерська Лавра; Архітектурний ансамбль Резиденція митрополитів Буковини і Далмації, 
Ансамбль історичного центру Львова, Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи).  

Об'єкти попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні  
(Борисоглібський собор та Спасо-Преображенський собор в Чернігові, Національний 
степовий біосферний заповідник «Асканія-Нова», Культурний ландшафт каньйону у 
Кам’янці-Подільському, Дендрологічний парк «Софіївка», Бахчисарайський палац 
кримських ханів, Кам'яна Могила, Історичний центр і порт Одеси, Аккерманська фортеця, 
Чуфут-Кале, Ескі-Кермен та. Мангуп-Кале) 

 
Тема 6. Всесвітня культурна, природна і природно-культурна спадщина Азії 
Особливості просторового розміщення, специфіка, своєрідність і унікальність 

природної, культурної та змішаної Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Азії.  
 
Тема 7. Всесвітня культурна, природна і природно-культурна спадщина 

Африки 
Кількість, географічний розподіл, критерії, специфіка, своєрідність і унікальність 

об'єктів Всесвітньої культурної, природної і природно-культурної спадщини Африки. 
 
Тема 8. Всесвітня культурна, природна і природно-культурна спадщина 

Північної та Центральної Америки 
Особливості просторового розміщення, специфіка, своєрідність і унікальність 

природної, культурної та змішаної Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Північній та 
Центральній Америці. 

 
Тема 9. Всесвітня культурна, природна і природно-культурна спадщина 

Південної Америки 
Кількість, географічний розподіл, критерії, специфіка, своєрідність і унікальність 

об'єктів Всесвітньої культурної, природної і природно-культурної спадщини Південної 
Америки 

 
Тема 10. Всесвітня культурна, природна і природно-культурна спадщина 

Австралії та Океанії 
Особливості просторового розміщення, специфіка, своєрідність і унікальність 

природної, культурної та змішаної Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Австралії та 
Океанії. 

Великий бар'єрний риф, Острови Лорд-Хау, Маккуорі, Херд і Макдоналд, 
Національний парк Какаду і Область озер Уілландра, Дика природа Тасманії, Дощові ліси 
східного узбережжя Австралії, Узбережжя Нінгало, Національний парк Улуру-Ката Тьюта 
і Острів Фрейзер, Вологі тропіки Квінсленду і Національний парк Блу-Маунтінс, Шарк-
Бей та Національний парк Пурнулулу, Сіднейський оперний театр, Каторжні поселення 
Австралії, Будинок Королівської виставки та Карлтонські сади, Об'єкти Світової 



 
 

  

спадщини ЮНЕСКО Нової Зеландії, Об'єкти Світової спадщини ЮНЕСКО Федеративних 
Штатів Мікронезії, Фіджі, Папуа Нової Гвінеї, Маршаллових Островів 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Другий семестр – залік. 

 
5. Методи діагностики успішності навчання 

Поточне контрольне опитування, складання тестів за відповідними темами, 
складання змістових модулів та захист практичних робіт, підсумковий модуль (залік). В 
обов’язковому порядку здійснюється облік відвідування студентами усіх видів занять. 

 
 
 
 
 
 
Примітки: 

1. Програма навчальної дисципліни розробляється вищим навчальним закладом. Програма навчальної дисципліни визначає місце і 
значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. 

2. Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної/освітньо-наукової програми. 
3. Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни. 
4. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми та змістового наповнення «Програми навчальної 

дисципліни» залежно від специфіки та профілю вищого навчального закладу. 
5. Формат бланка – А4 (210 297 мм). 


