
Туризм: нове, цікаве, невідоме 
(27 вересня – Всесвітній день туризму) 

Слово «туризм» походить від французького “tourisme” – прогулянка, 

подорож – подорожі у вільний час, пов’язані з від’їздом за межі 

постійного проживання, і один з 

видів активного відпочинку, який 

поєднує відновлення продуктивних 

сил людини з оздоровчими, 

пізнавальними, спортивними та 

культурно-розважальними цілями.  
Всесвітній (Міжнародний) день 

туризму (World Tourism Day) 

заснований Генеральною асамблеєю 

Всесвітньої туристської організації в 

1979 році в іспанському місті 

Торремоліно і відзначається щорічно 27 вересня. Ця дата була обрана в зв'язку з 

тим, що в цей день в 1970 році був прийнятий Статут Всесвітньої туристської 

організації. 

З найдавніших часів люди вирушали в подорожі з метою пізнання світу й 

відкриття нових територій, з торгівельними, дипломатичними, військовими, 

релігійними та іншими місіями. 

Це свято має досить багато різних цілей, головною з яких є пропаганда туризму, 

та інформативність населення про те, наскільки важливі самі подорожі не тільки 

для них, але і для економіки всього світу. Ну і звичайно, таке свято, як 

Всесвітній день туризму відзначають усі працівники туристичних компаній, музеїв, 

керівники і персонал готелів.  

Туристська діяльність також сприяє 

формуванню активної життєвої позиції 

молодої людини. Наприклад в 

туристичних походах молодь 

загартовує свій організм, зміцнює 

здоров’я, розвиває витривалість, силу й 

інші фізичні якості, здобуває прикладні 

навички й уміння орієнтування на 

місцевості, подолання природних 

перешкод, самообслуговування та інше. 

Особливі умови туристської діяльності 

сприяють вихованню моральних 

якостей особистості: взаємопідтримки, взаємодопомоги, організованості і 

дисципліни  принциповості, чуйності й уваги до товаришів, сміливості, стійкості і 

мужності, почуття відповідальності. 

День туризму. А це означає, що всі люди в усьому світі, так чи інакше пов'язані з 

туризмом, екскурсіями і поїздками: здійснюють навколосвітню подорож або 

вибралися на день за місто, цивілізовані мандрівники, що відпочивають з 

комфортом, або непосидючі дикуни з рюкзаком за плечима, піші та автомобілісти, 

в своїй країні та за її межами, а також співробітники туристичних компаній, готелів 

та ін. 
 



 

10 кращих туристичних міст України 
 

Україна досить велика країна, тут багато цікавих місць. У наш перелік 

ми включили найцікавіші і найзручніші для туриста міста. 

 

     Будь   який   туристичний   рейтинг    завжди    є    спірним,  більшість   

таких рейтингів   складається   копирайтерами,  які    просто    

знаходять    красиві  картинки в  інтернеті.   У   цьому  списку  ми   

спираємося   на   значний   досвід подорожей, тому вважаємо його 

об'єктивним. 

 

10. Івано-Франківськ 

Обласний центр на західній Україні з затишним старим містом і незвичайної 

ратушею. Маловідоме серед туристів і вже тому заслуговує відвідин.  

 

Міська ратуша - символ міста ©Yuriy Buriak 
 

 

9. Коломия 

Невеличке, старовинне містечко з добре збереженим австро-угорським центром. 

Тут розташовани й унікальний і єдиний у світі музей "Писанка". 

 

Ратуша у Коломиї ©Yuriy Buriak 
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8. Яремче 

Туристичне гуцульське містечко в Карпатах, найближчий великий населений 

пункт від головного зимового курорту країни - Буковеля. Відоме своєю 

традиційною архітектурою і найбільшим в Карпатах сувенірним ринком.  

 

Яремче ©Nastya Myronets 
 

 

7. Харків 

Друге за величиною місто країни, колишня столиця. Центральна площа Свободи - 

одна з найбільших в Європі. На ній у 2008 році Queen з Полом Роджерсом зібрали 

найбільшу аудиторію в історії групи. Харків відомий монументальною 

сталінською архітектурою, а також симоволом стилю "конструктивізм" - будівлею 

Держпрому.  

Держпром ©Yuriy Buriak 
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6. Ужгород 

Столиця закарпатської України відома травневим цвітінням сакури, замком та 

фестивалями вина. Є тут і симпатичне старе місто.  
 

Ужгород ©Yuriy Buriak 
 

 

5. Чернівці 
Досить незаїжджене місто, столиця регіону Буковина і культурний центр західної 

України, нарівні зі Львовом. У 2012 році визнавався найкомфортнішим містом 

країни. Відоме, перш за все, об'єктом ЮНЕСКО - шикарним корпусом 

Університету, колишньою резиденцією митрополитів. Старе місто теж гарне.  
 

Чернівецький Національний Університет ©Yuriy Buriak 
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4. Кам'янець-Подільський 

Краще невелике місто України. Скельні міста звичайна справа для Італії чи Іспанії, 

але в Україні це велика рідкість. Тут знаходяться найстаріша ратуша в країні, 

затишне старе місто і казковий замок.  
 

Вид на замок з оглядового майданчику ©Yuriy Buriak 
 

 

3. Одеса 

Місто біля моря, батьківщина багатьох відомих емігрантів і столиця українського 

гумору. Тут особлива атмосфера, особливі люди і особливе ставлення до всього, 

це потрібно відчути. На початку квітня в Одесі проводиться фестиваль гумору.  

 

Одеський морський вокзал. Готель "Одеса" ©Yuriy Buriak 
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2. Львів 

Старе місто Львова внесене до списку всесвітньої культурної спадщини 

ЮНЕСКО. Це місто є "культовим" і для самих українців з інших міст, які часто 

приїжджають сюди на вихідні. Останнім часом Львів перетворився на ресторанну 

столицю країни, завдяки мережі незвичайних закладів "!ФЕСТ".  
 

Львівська опера ©Yuriy Buriak 
 

 

1. Київ 

Столиця України, найцікавіше місто, культурна й духовна столиця країни. Завдяки 

горбистій місцевості, місто дуже мальовниче і має більше 20 оглядових 

майданчиків. Врахуйте, що Київ досить велике місто і навіть основна оглядова 

екскурсія займає 10 кілометрів, тому виділіть хоча б 2 дні на відвідування.  

Вид на Михайлівський собор з Дзвіниці Софійського собору 

©Yuriy Buriak 
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Інтернет ресурси 

igormelika.com.ua › 

27вересня – Всесвітній день туризму – Igor Melika 

www.poglyad.tv › my-vsi-ma... 

Ми всі мандрівники: сьогодні – Всесвітній день туризму ... 

 www.pizzatravel.com.ua › ukr 

10 кращих туристичних міст України - Блог про цікаві місця 

 
1.            

                                                                   Підготувала Руслана Ониськів 

                                                                    провідний бібліограф 
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