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Опис навчальної дисципліни 

Географія туризму (Туристичні ресурси України) 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітній ступень Бакалавр 

Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

Спеціальність 242 Туризм 

                                        

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов'язкова 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності) - 

Форма контролю Екзамен 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма навчання заочна форма 

навчання 

Рік підготовки 1 1 

Семестр 2 1 

Лекційні заняття 30 год. 6 год 

Практичні, семінарські заняття 30 год. 6 год 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 60 год. 166 год. 

Індивідуальні завдання - - 

Кількість тижневих аудиторних годин 

для денної форми навчання: 

 

4 год.  

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – сформувати у студента систему знань і навичок з 

оцінювання регіональних географічних особливостей туристичних ресурсів 

України, їх ролі та значення для розвитку туристичної інфраструктури 

території та реалізації потенціалу у туристичному бізнесі, методичні 



підходи географії туризму (туристичних ресурсів України) як навчальної 

дисципліни та наукового напряму. 

Завдання дисципліни: ознайомлення з методичними підходами 

дисципліни та наукового напряму географія туризму (туристичні ресурси 

України), схемами рекреаційно-туристичного районування території 

України, застосування цих підходів для вивчення структури туристичних 

ресурсів України, оцінюванням їх стану та потенціалу, вивчення 

регіонально-географічних особливостей, що формують регіональні 

туристичні ринки України. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

оволодіти компетентностями:  

інтегральними: здатністю комплексно розв’язувати складні 

професійні задачі та прикладні проблеми у сфері туризму і рекреації як у 

процесі навчання, так і роботи, що передбачає застосування теорій і методів 

наук, які формують туризмознавство і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов  

загальними: 

ЗК4. Здатністю до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

ЗК5. Соціальною відповідальністю та екологічністю мислення; 

ЗК6. Здатністю шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел про ресурсно-туристичний потенціал держави та її регіонів; 

ЗК8. Навичками використання інформаційних та комунікативних 

технологій у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу; 

ЗК9. Здатністю визначати, формулювати і вирішувати проблеми туризму 

України; 

ЗК10. Здатністю спілкуватися державною мовою; 

фаховими: 

ФК2.Уміннями застосовувати фахові знання у сфері туристичних ресурсів 

України на практиці; 



ФК3. Здатністю аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал регіонів 

України ; 

ФК4. Здатністю аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх 

рівнях управління; 

ФК5. Розумінням сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку 

туризму  України в цілому та окремих його форм і видів; 

ФК10. Здатністю здійснювати моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та 

систематизувати туристичну інформацію, уміннями презентувати 

туристичний інформаційний матеріал. 

Програмні результати навчання: 

знати:  

 основні положення законодавства у сфері туризму і туристичних 

ресурсів; 

 зміст базових понять зі сфери менеджменту туристичних ресурсів та 

туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг України; 

 основні одиниці рекреаційно-туристичного районування території 

України залежно від наявних туристичних ресурсів, форм та видів 

туризму; 

 особливості організації рекреаційно-туристичного  простору із 

врахуванням регіональних особливостей; 

 принципи організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих 

його підсистем із врахуванням регіональних особливостей; 

 знати особливості організації туристичної діяльності на 

природоохоронних територіях України, у сфері сільського зеленого 

туризму. 

вміти: 

 застосовувати освоєні методи та підходи для цілей аналізу 

рекреаційно-туристичного потенціалу території України із 

урахуванням її природно-географічних особливостей; 



 визначати відповідно до рекреаційно-туристичного районування 

території України потенціал її регіонів для впровадження 

спеціалізованих туристичних продуктів у сфері  екологічного туризму  

та сільського зеленого туризму; 

 унаслідок аналізу туристичної інфраструктури регіональних 

туристичних ринків України виявляти проблемні ситуації  в освоєнні 

туристських ресурсів і туристичному обслуговуванні клієнтів та 

пропонувати шляхи їх розв’язання. 

2. Програма та структура навчальної дисципліни для повного 

терміну денної форми навчання 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи дисципліни Географія 

туризму: Туристичні ресурси України. Природно-географічні 

туристичні ресурси України. 

Тема 1. Навчальна дисципліна «Географія туризму : Туристичні 

ресурси України». Об'єкт, предмет і завдання дисципліни, її структура, 

зв'язки (2 год) 

Розкривається об'єкт, предмет вивчення та завдання навчальної дисципліни, 

описується її структура та зв'язки із іншими науковими напрямами та 

видами діяльності у сфері  вивчення туристичних ресурсів України. 

Тема 2. Класифікація і типізація туристичних ресурсів України. 

Туристичне районування України (4 год).  

Подається класифікація туристських ресурсів України. Висвітлюються 

питання типізації туристсько-рекреаційних ресурсів України, наводиться  

характеристика виділених типів туристичних ресурсів. Висвітлено критерії 

рекреаційно-туристського районування України. Визначено основні 

таксони туристсько-рекреаційного районування. Охарактеризовані схеми 

районування, запропоновані різними авторами. Подані основні риси 

виділених туристсько-рекреаційних районів України.  



Тема 3. Природно-географічні туристичні ресурси. Рельєф як 

рекреаційно-туристичний ресурс України (2 год). 

Охарактеризовано поняття природно-географічних туристичних ресурсів. 

Подається характеристика найвідоміших природних чудес України як 

складової її туристського потенціалу. Розкрито сутність рельєфу України як 

об'єкта рекреації і туризму. Розглянуто класифікації рельєфу та методи 

визначення його придатності для використання у сфері туризму. 

Охарактеризовано можливості використання рельєфу як ресурсу при 

організації різних видів туризму в Україні  

Тема 4. Природно-кліматичні ресурси туристичного потенціалу 

України. Сім природних чудес України як складова туристичного 

потенціалу (2 год).  

Охарактеризована сутність і подані класифікації природно-кліматичних 

ресурсів туризму. Запропонована характеристика основних видів природно-

кліматичних  ресурсів туризму України та висвітлена їх географія. 

Охарактеризовано сім природних чудес України як складову туристичного 

потенціалу. 

Тема 5. Водні та гідромінеральні туристичні ресурси України ( 2 год.). 

Дана характеристика туристичних ресурсів Чорного та Азовського морів. 

Оцінені туристичні ресурси річок, водосховищ та озер України. 

Охарактеризовано гідромінеральні рекреаційно-туристичні ресурси 

України, оцінено їх потенціал, схарактеризовано географію, характер 

сучасного і перспективи майбутнього використання. 

Тема 6. Біотичні туристично-рекреаційні ресурси України (2 год.). 

Охарактеризовано флористичні ресурси України як об’єкт туризму. Акцент 

зроблено на оцінці привабливості для туристів  лісової, степової, лучної, 

болотяної рослинності, її екологічної ролі і рекреаційного значення. Дана 

оцінка фауністичних ресурсів: мисливської фауни, птахів, рибних ресурсів, 

бджіл, ландшафтних систем як об’єкту і ресурсу туризму. 

 



Змістовний модуль 2. Природно-антропогенні та суспільно-

історичні туристичні ресурси України.  

Тема 7. Природоохоронні території та об'єкти як ресурсна база туризму 

в Україні (4 год). 

Подається класифікація об'єктів природно-заповідного фонду України, які є 

важливим ресурсом сфери туризму в Україні. Охарактеризована специфіка 

біосферних заповідників України та їхній туристський потенціал. Розкрита 

сутність інших популярних у сфері туризму об’єктів природно-заповідного 

фонду України та можливості активнішого їх використання у туризмі. 

Тема 8. Антропогенні туристично-рекреаційні ресурси України (2 год.). 

Охарактеризовано археологічні та архітектурно-історичні пам’ятки як 

об’єкти туризму.  

Тема 9. Етнокультурні та подієві ресурси туризму і заклади дозвілля як 

туристський ресурс (4 год.). 

Висвітлена роль соціальних і подієвих рекреаційно-туристичних ресурсів в 

розвитку туризму. Приділена увага етнокультурним об’єктам, їх ролі і 

потенційним можливостям використання в туризмі. Охарактеризовані 

дозвіллєві заклади як ресурс розвитку туризму та рекреації. Розкрита 

сутність і потенціал інформаційних рекреаційно-туристичних ресурсів. 

Тема 10. Регіональний огляд туристичних ресурсів України (4 год). 

Туристичні ресурси Карпат. Туристичні ресурси Криму. Туристичні 

ресурси Полісся. Туристичні ресурси височин (Поділля, Придніпров’я, 

Східно-Європейська, Донецький кряж). Туристичні ресурси Причорномор’я 

і Приазов’я.  

 

  



Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи географії туризму: Туристичні ресурси 

України. Природно-географічні туристичні ресурси України. 

Тема 1. Навчальна 

дисципліна «Географія 

туризму: Туристичні 

ресурси України». 

Об'єкт, предмет і 

завдання дисципліни, її 

структура, зв'язки. 

6 2 2 
  

2 24 2 2   10 

Тема 2. Класифікація і 

типізація туристських 

ресурсів України. 

Туристичне 

районування України. 

12 4 4 
  

4   10 

Тема 3. Природно-

географічні туристичні 

ресурси. Рельєф як 

рекреаційно-

туристичний ресурс 

України.  

10 2 2 
  

6 70 2 2   18 

Тема 4.  Природно-

кліматичні ресурси 

туристичного 

потенціалу України. 

Сім природних чудес 

України як складова 

туристичного 

потенціалу   

10 2 2 
  

6   16 



Тема 5. Водні та 

гідромінеральні 

туристичні ресурси 

України 

12 2 4 
  

6   16 

Тема 6. Біотичні 

туристично-рекреаційні 

ресурси України 

10 2 2   6   16 

Всього по модулю 1 60 16 16 
  

28 94 4 4   86 

Змістовний модуль 2. Природно-антропогенні та суспільно-історичні туристичні 

ресурси України 

Тема 7. 

Природоохоронні 

території та об'єкти як 

ресурсна база туризму 

в Україні 

16 4 4 
  

8 84 2 2   10 

Тема 8. Антропогенні 

туристично-рекреаційні 

ресурси України 

16 4 4   8   30 

Тема 9. Етнокультурні 

та  подієві ресурси 

туризму і заклади 

дозвілля як 

туристський ресурс 

12 2 2 
  

8   10 

Тема 10. Регіональний 

огляд туристичних 

ресурсів України 

16 4 4   8   30 

Всього по модулю 2 60 14 14 
  

32 84 2 2   80 

Усього годин 120 30 30 
  

60 178 6 6   166 

 

  



5. Теми семінарських занять 

для денної форми навчання: 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Туристські ресурси України як навчальна дисципліна та 

складова туризму 

2 

2 Характеристика туристських ресурсів України та їх 

класифікація 

4 

3 Туристське районування України 6 

4 Печери України як туристичний ресурс 4 

5 Водні туристичні ресурси України 6 

6 Археологічні, архітектурно-історичні, етнокультурні 

пам’ятки як рекреаційно-туристичний ресурс. Соціально-

подієві ресурси, заклади дозвілля та інформаційні 

ресурси туризму в Україні. 

8 

 

 Всього годин 30 

 

для заочної форми навчання: 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Туристське районування України.  2 

2 Планування маршрутів “поїздок вихідного дня” 

територією рекреаційно-туристичних районів України. 

2 

3 Регіональна характеристика туристських ресурсів 

України та їх класифікація 

2 

 Всього годин 6 

 

  



Контрольні  питання для  визначення  рівня засвоєння знань 

студентами. 

1. Поняття про туристські ресурси 

2. Види власності на туристські ресурси в Україні. 

3. Природоохоронні території як туристський ресурс 

4. Потреби туриста і туристські ресурси в Україні 

5. Туристські ресурси як база туристської індустрії в Україні 

6. Зв’язок дисципліни “Туристські ресурси України” з іншими галузями 

знань 

7. Практична спрямованість та значення дисципліни “Туристські 

ресурси України” 

8. Об’єкт та предмет вивчення дисципліни “Туристські ресурси України” 

9. Мета та завдання дисципліни “Туристські ресурси України” 

10. Складові природних туристських ресурсів в Україні 

11. Поняття про природні туристичні ресурси другого порядку 

12. Складові суспільних туристських ресурсів в Україні 

13. Рівні пізнавальної цінності суспільних туристичних ресурсів 

14. Види подієвих туристських ресурсів в Україні 

15. Технологічні туристські ресурси в Україні 

16. Поняття про матеріальні та нематеріальні туристські ресурси, їх 

сутність і характеристика 

17. Функціональні типи та види рекреаційно-туристичних ландшафтів 

України 

18. Головні кількісні та якісні характеристики туристичних ресурсів 

19. Основні підходи до оцінювання туристських ресурсів 

20. Туристські ресурси як базова складова розвитку туризму в Україні. 

21. Природно-кліматичні умови як ресурс туризму. 

22. Регіональний розподіл туризму в Україні та його причини 

23. Способи використання туристських ресурсів у туристичній індустрії 

24. Підходи до класифікації туристських ресурсів 



25. Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси 

26. Принципи ціннісного підходу до оцінки туристських ресурсів. 

27. Об’єкти світової спадщини ЮНЕСКО в Україні та кандидати на 

включення до цього списку. 

28. Функціональний підхід до класифікації туристичних ресурсів та 

пейзажна оцінка ландшафту 

29. Класифікація туристських ресурсів за П.Дефером 

30. Критерії рекреаційно-туристського районування України 

31. Основні таксони туристсько-рекреаційного районування 

32. Основні рекреаційні регіони України та принципи їх виділення 

33. Характеристика основних рис Причорноморського рекреаційного 

регіону 

34. Характеристика основних рис Карпатсько-Подільського 

рекреаційного регіону 

35. Характеристика основних рис Полісько-столичного рекреаційного 

регіону 

36. Характеристика основних рис Придніпровсько-Донецького 

рекреаційного регіону 

37. Характеристика основних рис Харківського рекреаційного регіону 

38. Бальнеологічні ресурси України та їх територіальний розподіл 

39. Фітолікувальні ресурси України, їх цінність та територіальний 

розподіл 

40. Гірськорекреаційні ресурси України, їх складові та використання у 

індустрії туризму 

41. Характеристика кліматичних туристських ресурсів України 

42. Пляжні ресурси України та їх типи 

43. Географічне розташування та оцінка рівня освоєння пляжних ресурсів 

України 

44. Печери України як туристичний ресурс 



45. Географічні зони поширення печер в Україні та їх значення для 

індустрії туризму. 

46. Особливості спелеотуризму Подільсько-Буковинського району 

47. Характеристика печер як туристського ресурсу Карпат і Криму, їх 

особливості 

48. Туристичні ресурси морів України 

49. Загальна характеристика річок і водосховищ України як туристичного 

ресурсу 

50. Загальна характеристика озер як туристичного ресурсу 

51. Характеристика басейну річки Дністер як туристичного ресурсу 

52. Характеристика басейну річки Південний Буг як туристичного 

ресурсу 

53. Характеристика басейну річки Дунай в Україні як туристичного 

ресурсу 

54. Гідромінеральні рекреаційно-туристичні ресурси України та їх 

значення 

55. Загальна характеристика біотичних туристських ресурсів 

56. Біотичні ресурси екологічного туризму 

57. Біотичні ресурси промисельного туризму 

58. Ресурси агрорекреаційного туризму 

59. Рослини, їх лікувальний та оздоровчий потенціал як ресурс туризму 

60. Археологічні ресурси туризму 

  



 

Тестові завдання 

1. Головними кількісними та якісними характеристиками туристичних ресурсів є: 

1 площа поширення  

2 обсяг запасів  

3 період експлуатації 

4 територіальна зосередженість 

5 ступінь освоєння 

6 вартість обслуговування 

7 віддаленість від транспортних шляхів 

 

2. За їх рівнем значенням виділяють такі типи туристичних об'єктів 

1 світової спадщини 

2 національного значення 

3 муніципального значення 

4 місцевого значення 

5 європейського значення 

 

3. До якого туристичного району за класифікацією, запропонованою О.Бейдиком, 

відноситься курорт Затока? 

1 Причорноморський 

2 Харківський 

3 Подільсько-столичний 

4 Придніпровсько-донецький 

 

4. До Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні віднесено: 

1 Золоті Ворота 

2 Кам'янець-Подільську фортецю 

3 Ханський палац у Бахчисараї 

4 Софійський собор у Києві 

 

 



8. Методи навчання 

При викладанні дисципліни використовуються словесні, наочні та 

практичні методи навчання, та наступні підходи: пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-

пошуковий, дослідницький. Вказані методи дозволяють передати студентам 

як теоретичний матеріал так і практичний досвід виконання визначених 

даною програмою робіт. 

 

9. Форми контролю 

Формами контролю засвоєння програми є: самоконтроль, проведення 

модульних контрольних тестів, виконання індивідуальних завдань та іспит 

як підсумок вивчення дисципліни. 

Поточний контроль проводиться викладачами у ході аудиторних 

занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

студентів за визначеною темою. Основна мета поточного контролю – 

забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами, 

управління навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при 

поточному контролі, використовується як викладачем – для коригування 

методів і засобів навчання, - так і студентами – для планування самостійної 

роботи. Особливим видом поточного контролю є підсумковий контроль за 

змістовими модулями. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для визначення підсумкової оцінки з 

дисципліни при рубіжному модульному контролі.  

Модульний контроль – це контроль знань студентів після вивчення 

логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни змістового 

модуля, він є необхідним елементом модульно-рейтингової технології 

навчального процесу. Частота проведення цього виду контролю 

визначається кількістю змістових модулів протягом навчального семестру. 

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді письмового іспиту в терміни, встановлені 



графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного робочою програмою дисципліни згідно з "Положенням про 

екзамени та заліки в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України". 

Форма проведення семестрового контролю є комбінованою (частково 

усна - при проведенні співбесіди, частково письмова - при відповідях на 

теоретичні питання та тестуванні тощо), зміст і структура екзаменаційних 

білетів (контрольних завдань), критерії оцінювання визначаються рішенням 

кафедри та зазначаються у робочій програмі навчальної дисципліни та 

доводяться до відома студентів на першому занятті. 

Іспит – це вид підсумкового контролю, при якому засвоєння 

студентом навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі 

результатів поточного модульного контролю та підсумкової атестації 

  



9.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ  

Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного 

контролю успішності навчальної роботи студентів (форма підсумкового контролю – 

екзамен)  

№
  

зм
іс

то
в
о
го

 

м
о
д

у
л
я
 

Елементи змістового модуля 

Кількість балів 
Поточний контроль навчальної 

роботи студентів 

міні-

мальна 

макси-

мальна 
методи контролю 

тиждень 

семестру 

 

1. 

Лекційний курс (6 тем 

лекцій) 

5 7 Модульний тест 7 

Семінарське заняття 1.  

Об'єкт, предмет і завдання 

дисципліни «Географія 

туризму: Туристичні ресурси 

України», її структура, 

зв'язки 

4 7 оцінка доповідей, 

обговорення 

1 

Семінарське заняття 2.  

Класифікація і типізація 

туристських ресурсів 

України   

4 7 обговорення, 

виступи з 

доповідями 

3 

Семінарське заняття 3.  

Туристcьке районування 

України   

4 7 обговорення, 

виступи з 

доповідями 

6 

 Самостійна робота 1. 4 7 перевірка виконаної 

роботи   

7 

 Всього за модулем 21 35   

2. Лекційний курс (4 тем 

лекцій) 

5 7 Модульний тест 15 



Семінарське заняття 4.  

Археологічні, архітектурно-

історичні, етнокультурні 

пам’ятки як рекреаційно-

туристичний ресурс. 

Соціально-подієві ресурси, 

заклади дозвілля та 

інформаційні ресурси 

туризму в Україні 

4 7 обговорення, 

виступи з 

доповідями 

8 

Семінарське заняття 5.  

Водні та гідромінеральні 

туристичні ресурси України: 

характеристика потенціал, 

географія 

4 7 обговорення, 

виступи з 

доповідями 

11 

Семінарське заняття 6.  

Біотичні туристично-

рекреаційні ресурси України 

як об'єкт туризму 

4 7 обговорення, 

виступи з 

доповідями 

15 

Самостійна робота 2. 4 7 перевірка виконаної 

роботи  

15 

 Всього за модулем 21 35   

 Разом навчальна робота  42 70   

 Іспит 18 30   

 Всього 60 100   

 

 

  



Оцінювання студента відбувається згідно з положенням «Про екзамени та 

заліки у НУБіП України» від 27.12.2019 р. (табл.1). 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль 
Рейтинг з 

навчальної 

роботи 

R НР 

Рейтинг з 

додаткової 

роботи 

R ДР 

 

Рейтинг 

штрафний 

R ШТР 

 

Підсумкова 

атестація 

(екзамен 

чи залік) 

Загальна 

кількість 

балів 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

0-100 0-100 0-70 0-20 0-5 0-30 0-100 

 

1. Відповідно до «Положення про екзамени та заліки в НУБіП України», 

затвердженого ректором університету 27.12.2019 р., рейтинг студента з 

навчальної роботи R НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається 

за формулою 

 0,7· (R(1)
ЗМ · К(1)

ЗМ +  ... + R(n)
ЗМ · К(n)

ЗМ ) 

RНР = ---------------------------------------------------   + RДР - RШТ 

                                                         КДИС 

де R(1)
ЗМ, … R(n)

ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною 

шкалою; 

     n − кількість змістових модулів;  

     К(1)
ЗМ, … К(n)

ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим 

навчальним планом для відповідного змістового модуля; 

     КДИС = К(1)
ЗМ + … + К(n)

ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених 

робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі; 

R ДР − рейтинг з додаткової роботи; 

R ШТР − рейтинг штрафний. 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)
ЗМ =  …= 

К(n)
ЗМ. Тоді вона буде мати вигляд 



                                     0,7· (R(1)
ЗМ  +  ... + R(n)

ЗМ ) 

RНР = ------------------------------------    + RДР - RШТР. 

                                                             n 

Рейтинг з додаткової роботи R ДР додається до R НР і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам 

рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним 

планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.  

Рейтинг штрафний R ШТР не перевищує 5 балів і віднімається від 

R НР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для 

студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не 

дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо. 

Рейтинг здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни у балах 

переводиться у національні оцінки згідно з табл. 1.  

 

Таблиця Співвідношення між національними оцінками та рейтингом 

здобувача 

Оцінка  

національна 

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали 

 

Відмінно  90-100 

Добре  74-89 

Задовільно  60-73 

Незадовільно  0-59 

 

Методичне забезпечення 

1. Рутинський М.Й. Географія туризму України: Навч.-метод. посібник: 

Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 

– 160 с. 

2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. 

посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 312 с. 

3. Методичні рекомендації для вивчення курсу «Туристичні ресурси 

України» для студентів IV курсу денної форми навчання за напрямом 



підготовки 6.140103 «Туризм» / Укл. Н.В. Чир. – Ужгород : УжНУ, 

2015. –              32 с. 
 

Рекомендована література 

Базова 

1. Любіцева О. О., Панкова Є. В., Стафійчук В. І. Туристичні ресурси 

України. – Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2007. - 369 с.  

2. Алєшугіна Н.О., Барановська О.В., Барановський М.О., Зеленська О.О., 

Смаль І.В., Філоненко І.М. Рекреаційно-туристичні ресурси України з 

основами туристичного ресурсознавства. Навчальний посібник. - Чернігів: 
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