




ВСТУП

1. Мета навчальної дисципліни – полягає у наданні студентам базових знань щодо
структури,  системи  нормативного  регулювання  та  моніторингу  рекреаційного
природокористування.

2.  Попередні  вимоги  до  опанування  або  вибору  навчальної  дисципліни  (за
наявності):
1. Отримання освітнього ступеня бакалавр. 
2. Знання теоретичних основ базових географічних та туризмознавчих теорій та концепцій.
3.  Знання  і  розуміння  основних  просторово-часових  закономірностей  взаємозв’язків  та
відношень системі «людина - середовище».

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна віднесена до групи
освітньо-професійних дисциплін підготовки Магістра географії.

Навчальна  дисципліна  є  невід’ємною  частиною  фахових  знань  в  області  методів,
технологій та інноваційних підходів рекреаційної та туристської діяльності. Дана дисципліна
інтегрує  в  собі  знання  з  рекреаційного  природокористування,  готуючи  студентів  до
подальшої фахової роботи в сфері туристсько-рекреаційної діяльності.

4. Завдання (навчальні цілі):  дана навчальна дисципліна направлена на досягнення
студентами наступних знань, умінь та загальних та спеціальних компетентностей:

-  здатності  ухвалювати  обґрунтовані  рішення  щодо  рекреаційного
природокористування (ЗК 4);

- здатності до використання законів, теорій, концепцій і парадигм сучасної географії,
історії  розвитку  географічних  досліджень  та  ідей  для  дослідження  рекреаційного
природокористування (СК 1)

- здатності до наукового аналізу сучасних проблем та особливостей взаємодії природи
й  суспільства  із  застосуванням  принципів  раціонального  використання  територіальних
ресурсів,  основ  законодавства  у  сфері  природокористування,  міського  та  регіонального
розвитку,  планування  територій  для  розроблення  пропозицій  з  оптимізації
природокористування та забезпечення сталого розвитку регіонів, зокрема, в галузі рекреації
та туризму, рекреаційного природокористування (СК 2).

-  здатності  використовувати  спеціальні  географічні  методи  й  підходи,
геоінформаційні  технології  для  розв’язання  конкретних  науково-прикладних  проблем  у
сфері рекреаційного природокористування (СК 3),

-  здатності  застосовувати  міждисциплінарні  дослідження  під  час  аналізу
рекреаційного природокористування (СК 7).

У разі, дистанційної форми навчання реалізація навчальних цілей курсу здійснюються
із  використанням  електронних  інструментів  освіти,  зокрема:  Zoom,  ресурсівGoogle
(GoogleMeet/GoogleClass та  ін.)  та  поштових  сервісів  у  відповідності  до  встановленого
режиму  та  розкладу  дистанційного  навчання.  Контроль  та  оцінювання  знань  (під  час
дистанційної форми) відбувається також із використанням засобів он-лайн навчання (тести,
контрольні та поточні завдання).

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)

Форми (та/або
методи і

технології)
викладання і

навчання

Методи
оцінювання та

пороговий
критерій

оцінювання (за
необхідності)

Відсоток у
підсумковій

оцінці з
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати теоретико-методологічні основи рекреаційного 
природокористування

Лекційні та 
семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Модульні 
контрольні 
роботи, іспит

60

1.2. Знати нормативно-правові основи рекреаційного 
природокористування

1.3 Знати види рекреаційного природокористуванння, 



компоненти навколишнього природного середовища, на які
відбувається вплив внаслідок рекреаційно-туристичної 
діяльності, а також наслідки такого впливу

1.4 Знати сучасну систему екологічного моніторингу 

2.1 Вміти охарактеризувати вплив рекреаційної діяльності на 
окремі компоненти навколишнього природного середовища Семінарські 

заняття, 
самостійна 
робота

Семінарські 
заняття

5

2.2 Вміти запропонувати невиснажливі види рекреаційного 
природокористування в межах обраної території

5

2.3 Вміти оцінити систему моніторингу рекреаційного 
природокористування певної території

5

3 Представити результати аналізу рекреаційного 
природокористування обраної території. Комунікація при 
здійсненні пошуку інформації, даних та матеріалів для 
дослідження 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Семінарські 
заняття 

15

4 Розробити проєкт рекреаційного природокористування 
обраної території

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Семінарські 
заняття

10

6.  Співвідношення  результатів  навчання  дисципліни  із  програмними
результатами навчання 

Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3 4

Р08 Здійснювати дослідження природно- і суспільно-
географічних проявів розвитку геосистем у складних і 
непередбачуваних умовах, прогнозувати їхній розвиток, 
аналізувати альтернативи, оцінювати ризики та ймовірні 
наслідки та здійснювати комплексну оцінку та моніторинг 
природних, трудових ресурсів, прогнозувати розвиток 
географічних об’єктів і процесів, зокрема, в галузі рекреації та
туризму, рекреаційного природокористування.

+ + + + +

Р09. Проводити фахову оцінку програм, стратегій і планів 
розвитку територій, здійснювати їхню геоекологічну і 
соціально-економічну експертизу та моніторинг, а також знати
основні принципи організації та функціонування підприємств 
у сфері управління природокористуванням, трудовими 
ресурсами та господарською діяльністю, зокрема, в галузі 
рекреації та туризму, рекреаційного природокористування.

+ + + + +

Р11 Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні та 
геоекологічні наслідки реалізації управлінських рішень у 
сфері природокористування, міського та регіонального 
розвитку, зокрема, в галузі рекреації та туризму, 
рекреаційного природокористування.

+ + + + + + + + + +

Р14. Формулювати наукові гіпотези, вміти виявляти та 
визначати актуальні аспекти у фундаментальних і прикладних 
напрямах досліджень, розробляти та управляти проєктами у 
сфері географії, природокористування, міського та 
регіонального розвитку, зокрема, в галузі рекреації та 
туризму, рекреаційного природокористування.

+ + + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:  рівень досягнення всіх запланованих результатів

навчання визначається за результатами виконання завдань та їх презентації  на семінарах,
самостійної роботи, модульних контрольних робіт та іспиту.

Семестрове оцінювання:
1. Модульні контрольні роботи: РН 1.1-1.5 (знання)20 балів/12 балів.
2.  Робота  на  семінарах:  РН  2.1-2.3,  3,  4  (вміння, комунікація,  автономність  та
відповідальність) 40 балів/24 балів.



Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту. Для студентів, які упродовж курсу
не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки – 36 балів проводиться заключне контрольне
опитування та/або самостійне завдання із представленням його результатів. Максимальна оцінка
такого завдання не може перевищувати 25 балів.

Студенти, які  набрали сумарно меншу кількість балів ніж  критично-розрахунковий
мінімум – 36 балів до складання іспиту не допускаються.

7.2 Організація оцінювання: оцінювання здійснюється упродовж всього курсу.
Модульні контрольні роботи, семінарські завдання здаються у зазначений викладачем

термін;  за  роботи,  подані  пізніше  зазначеного  терміну,  оцінка  може  складати  50%  від
максимальної  кількості  балів.  Підсумкова  оцінка  за  курс  виставляється  після  іспиту  та
формується як сума з оцінок за всі виконані завдання курсу. 

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59

8. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план навчальної дисципліни

тема Назва теми

Кількість годин

Л
ек

ц
ії

С
ем

ін
ар

сь
к

і
за

н
ят

тя

С
ам

ос
ті

йн
а

ро
бо

та

1
Вступ. Сутність та структура рекреаційного 
природокористування

2 4

2 Рекреаційне природокористування та його наслідки 18 10 70

3
Система нормативного регулювання рекреаційного 
природокористування

4 2 16

4 Система моніторингу рекреаційного природокористування 4 2 16

Загальний обсяг 150 год:
лекцій - 28; 
семінарських - 14;
самостійна робота - 106
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