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АНОТАЦІЯ КУРСУ (місце даної дисципліни в програмі навчання; мета курсу; тематика) 

Предмет вивчення дисципліни - вивчення навчальної дисципліни «Рекреаційні 
комплекси України» є процеси формування та розвитку сфери суспільно-організованої 
роботи рекреаційної галузі, що забезпечує реалізацію різноманітних рекреаційних потреб 
населення, сприяє оздоровленню нації, підвищенні працездатності, розвитку фізичних і 
духовних якостей членів суспільства 

Пререквізити курсу: лекційний курс та практичні заняття з курсу "Рекреаційні 
комплекси України" викладається після засвоєння студентами наступних дисциплін: 
«Рекреаційні комплекси світу», «Регіональна економіка з основами регіональної 
політики», «Рекреологія», «Туристичні ресурси України» «Туризм в країнах 
Чорноморсько-Середземноморського басейну/Політико-географічні особливості розвитку 
туристичної діяльності» 

Мета курсу - є вивчення умов формування, розвитку та розміщення територіально-
рекреаційних комплексів, ознайомлення з системами організації діяльності населення для 
відновлення фізичних і духовних сил, моделями державної підтримки рекреації як 
соціально значущого процесу. 

Завдання дисципліни: -  
• визначення теоретичних основ формування і факторів розвитку рекреаційних 
комплексів, їх: спеціалізації та видів у сучасних конкретних умовах; 
• дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду створення та функціонування 
рекреаційних комплексів; 
• аналіз функціональної, галузевої та територіальної структури рекреаційно-
туристичного комплексу України; 
• розробка принципів вдосконалення системи збалансованого забезпечення 
рекреаційних потреб населення України та раціонального використання . національних 
туристично-рекреаційних ресурсів. 

Очікувані результати. Здобувач повинен: 



знати: 
- передові концепції, методи науково-дослідної та професійної діяльності на межі 
предметних областей туризму та рекреації; 
- основні елементи, теоретичні основи формування та функціонування рекреаційних 
комплексів як складових господарського комплексу; 
- рівні, структуру та фактори формування рекреаційних потреб; 
- поняття рекреаційно-ресурсного потенціалу та його складові; 
- теоретичні основи та основні схеми рекреаційного районування світу та України; 
- основні особливості рекреаційних районів світу та України; 
- основи рекреаційного природокористування. 

вміти: 
- відповідати вимогам спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою 
та громадськістю в сфері туризму та рекреації; 
- здійснювати управління підприємством індустрії туризму та рекреації; 
- аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи іншого 
виду рекреаційної діяльності; 
- проектувати найбільш ефективне використання рекреаційно-ресурсного потенціалу 
виходячи з його структури та наявних рекреаційних потреб; 
- виявляти проблеми розвитку рекреаційних комплексів та розробляти проекти їх 
вирішення на основі знань про основні тенденції їх розвитку, рекреаційні потоки та 
принципи рекреаційного природокористування; 
- давати розгорнуту характеристику рекреаційних районів України. 
 

ОПИС КУРСУ 
Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (18 год.) та практичних занять (20 год.), організації 
самостійної роботи студентів (112 год.). 
Основна підготовка студентів здійснюється на лекційних та практичних заняттях, але у 
значній мірі покладається на самостійне вивчення предмета студентами денної форми 
навчання під час семестру. Під час викладання дисципліни використовуються методи 
навчання: словесні (лекція, пояснення); наочні (демонстрація Power Point); практичні 
(практичні роботи); робота з підручником (під керівництвом викладача, самостійна робота 
студентів).  
Перелік тем (загальні блоки) 
Змістовний модуль 1. Соціально-економічні проблеми рекреаційного 
природокористування 
Тема 1. Соціально-економічні фактори формування рекреаційних потреб. 
Тема 2. Теоретичні передумови оцінки природно-ресурсної бази рекреації. 
Тема 3. Охорона природи на рекреаційних територіях. 
Змістовний модуль 2. Географічні чинники генерації рекреації в Україні.. 
Тема 4. Класифікація природних ресурсів. 
Тема 5. Рекреаційні ресурси України. 
Тема 6. Природно-ресурсний потенціал земель рекреаційного, курортного та 
природоохоронного значення.  
Змістовий модуль 3. Рекреаційний комплекс України.  
Тема 7. Рекреаційне районування України. 
Тема 8. Рекреаційний комплекс, структура рекреаційного комплексу України.  
Тема 9. Регіональні проблеми розвитку рекреаційного комплексу України. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (90% від можливої 
максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 
● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 
завдань в процесі заняття. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
працевлаштування, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 
за погодженням із керівником курсу. 
 

Орієнтовний приклад для заліку 
 

Поточний контроль Модульний контроль Сума 
балів 

Змістовний 
модуль 1 

Змістовний 
модуль 2 

Змістовний 
модуль 3 
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10 
100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 



Підсумковий контроль за дисципліною – іспит. Іспит складає студент, який 
виконав усі обов’язкові види робіт, які передбачаються навчальною програмою 
дисципліни та під час опанування дисципліни набрав 60 і більше балів. 

Для студентів, які набрали впродовж семестру сумарно меншу кількість балів, ніж 
мінімум для іспиту (60) допускається написання реферату за темами лекційних, 
практичних занять чи самостійної роботи, за які отримана незадовільна оцінка, або 
перескладання МК, за яку отримана незадовільна оцінка. 
 

Самостійна робота студентів. 
Робота студентів складається з самостійного вивчення з певного переліку тем або 

тем, що потребують поглибленого вивчення. Самостійна робота (СР) контролюється у 
вигляді тестів, контрольних робіт, колоквіумів і звітів. Питання з тем, що відведені на 
самостійне вивчення включені до контрольних заходів. Увесь обсяг СР містить завдання 
які вимагають від студента систематичну самостійну роботу. 


