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ВСТУП  

Анотація 

Навчальна дисципліни «Курортологія» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього 

середовища» підготовки фахівців першого рівня вищої освіти - бакалаврів 

спеціальності 101 Екологія. Вона передбачає надання студентам базисних 

знань про екологічні, біокліматичні та економічно-правові основи 

курортології Південного регіону України. Курс є необхідною складовою 

частиною підготовки фахівця-еколога та забезпечує формування знань про 

рекреаційний потенціал, курортні ресурси Півдня України, які 

використовуються для підтримки та відновлення фізичного і духовного 

здоров’я людини. Це суто науково-практична дисципліна, яка спеціалізується 

на вивченні природних бальнеологічних та курортно-рекреаційних багатств 

південного регіону, а також акцентує увагу майбутніх фахівців на 

невідкладних заходах щодо їх збереження та відновлення.    

Ключові слова: бальнеологія Західного узбережжя, курортологічні 

засади причорноморських територій, природні умови Північно-Західного 

Причорномор’я, перспективи розвитку курортології та рекреації Північного 

Причорномор’я. 

 

Аbstract 

The discipline "Resortology"iscomposed in accordance with the educational 

and professional program "Ecology and Environmental Protection" training of 

specialists of the first level of higher education - bachelors of specialty 101 

Ecology. It provides students withbasic knowledge about environmental, 

bioclimatic and economic and legal basis of the resortology of the Southern region 

of Ukraine. The course is a necessary part of the training of a specialist-ecologist  

and ensures the formation of knowledge about recreational potential,   resort 

resources of the South of Ukraine, which are used to support and restore physical 

and spiritual health of a person. This is a purely scientific and practical discipline 

that specializes in the study of natural balneological and resort and recreational 

wealth of  the southern  region,as well asemphasizes future specialists on urgent 

measures to preserve and restore  them. 

Key words: balneology of the Western Coast, balortological principles of the 

Black Sea territories, natural conditions of the North-Zahidny of the Black Sea 

region, prospects for the development of balnologyand recreation of the Northern 

BlackSea region.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів -6 Галузь знань                                      

№ 10 Природничі науки 

Вибіркова 

Модулів –2 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 3-й 3-й 

Електронний адрес РПНД 

на сайті Університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість 

годин - 180 

Спеціальність 

 101 Екологія 

 

Освітня програма                   

Екологія та охорона 

навколишнього середовища 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекцій 

15 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

15 год. 8 год. 

Самостійна робота 

60 год. 74 год. 

Вид контролю: залік 

Форма контролю: письмова 

Семестр 

6-й 6-й 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

5-й семестр: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

6-й семестр: 
аудиторних – 3 

самостійної роботи студента 

– 3 

Освітній рівень: 

перший(бакалаврський) 
 

Лекцій 

15 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 8 год. 

Самостійна робота 

45 год. 74 год. 

Вид контролю: екзамен 

Форма контролю: письмова 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета навчального курсу – сформувати в студентів знання відповідно до освітньо-

професійної програми таких фахових компетентностей:  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

Здатність обґрунтовувати необхідність та розробляти заходи, спрямовані на 

збереження ландшафтно-біологічного різноманіття та формування екологічної мережі. 

Здатність оцінювати потенціал водних, земельних, природно-заповідних та 

рекреаційних ресурсів Південного регіону України. 

 

3.Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни «Заповідна справа»  є дисципліни, які 

мають бути вивчені раніше – загальна екологія, геологія, біогеохімія, токсикологія, 

моніторинг довкілля, екологічна безпека.  

  

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

таких  результатів навчання:  

Виявляти фактори, що визначають формування ландшафтно-біологічного 

різноманіття. 

Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та 

формування території природно-заповідного фонду та екологічної мережі. 

Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів. 

Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння 

місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 

Вміти оцінювати перспективи управління і характеристики курортної та 

рекреаційної діяльності, надавати рекомендації щодо раціонального використання 

природних ресурсів для рекреаційної діяльності. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Курортологія, як сучасна науково-практична дисципліна  

Змістовий модуль 1. Основи курортології. 

Тема 1. Курортологія як наука. Її об’єкт, предмет, сфера діяльності, структура. 

Організація. [2]. стор. 3-9. 

Тема 2. Курортологія та її розділи - бальнеологія, бальнеотерапія і бальнеотехніка, 

вчення про лікувальні грязі, курортна кліматологія, медичну кліматологія і 

кліматотерапія, а також питання організації, планування і будівництва курортів. [2]. стор. 

3-15; [9]. стр.23-62. 

Тема 3. Зародження та розвиток курортів на Півдні України. [2]. стор. 19-26. 

Тема 4. Основні функції курортно-рекреаційної системи. Сучасні проблеми 

санаторно-курортної, рекреаційної системи. Типи курортів. [9]. стор. 15-23. 

Змістовний модуль 2. Становлення курортної справи на Півдні України 

Тема 5. Рекреаційна сутність санаторно-курортної справи Південного регіону. [9]. 

стор. 72-86. 

Тема 6. Санаторно-курортна індустрія як форма рекреаційної діяльності. [2]. стор. 

3-9. 
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Тема 7. Поняття про адаптацію, адаптаційний період та їх роль в курортології. 

Загальна фізіотерапія та кліматотерапія. [9]. стор. 13-19, [2]. стор. 24-28. 

Тема 8. Градація біокліматичних параметрів за ступенем позитивного впливу на 

організм людини. Режим сонячної радіації та його компоненти. Термічний режим. [9]. 

стор. 29-37. 

Модуль 2. Курортологія та курортна діяльність Південного регіону України 

Змістовний модуль 3. Природні умови регіону, як арени курортної діяльності 

Тема 9. Біокліматичні умови Південного регіону, їх характеристика та особливості. 

Біокліматичне зонування території Північно-Західного Причорномор’я для рекреаційно-

курортної діяльності. [2]. стор. 11-19. [3]. стор. 61-72. 

Тема 10. Основні фактори, що утворюють клімат, їх загальна характеристика. 

Локальні фактори біокліматичних умов. Характеристика кліматоутворюючих факторів 

природних зон Південного регіону України. [4]. стор. 11-18; [14]. стор. 41-44. 

Тема 11. Атмосферна циркуляція. Вітровий режим. Режим вологості та опадів та їх 

вплив на організм людини. [2]. стор. 3-9. [1]. стор. 162-184. 

Тема 12. Унікальні природні лікувальні ресурси. Міжнародні та національні 

нормативи і стандарти щодо бальнеологічних закладів та умов їх функціонування. 

Мінеральні води, їх основні показники. Еколого-гідрологічні основи формування джерел 

мінеральних вод. [2]. стор. 71-19 

Змістовний модуль 4. Правові основи та екологічні нормативи в курортології 

Тема 13. Правові та юридичні основи курортології. Нормування курортного 

навантаження на природне середовище та шляхи оптимізації використання природно-

курортного потенціалу Південного регіону України. [2]. стор. 79-88. 

Тема 14. Екологічні вимоги до курортних територій та світовий досвід їх 

дотримання. Екологічний моніторинг курортних територій. Його особливості та 

специфіка проведення. [2]. стор. 3-9. 

Тема 15. Методи моніторингових та біоіндикаційних досліджень в місцях 

розташування та функціонування курортних закладів. Методи пошуку підземних родовищ 

лікувальних та мінеральних вод. Первинна документація на родовища мінерально-

лікувальних вод та інших ресурсів. [2]. стор. 91-103. 
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Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
В т.ч. 

усього 
В т.ч. 

Лекцій Практ. Лабор. Сам.роб Лекцій Практ. Лабор. Сам.роб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1.  Курортологія, як сучасна науково-практична дисципліна 

Змістовний модуль 1. Основи курортології 

Тема 1. Курортологія як наука. Її об’єкт, предмет, сфера діяльності, 

структура. Організація. 
8 2 2  4 10 2   8 

Тема 2. Курортологія та її розділи - бальнеологія, бальнеотерапія і 

бальнеотехніка, вчення про лікувальні грязі, курортна кліматологія, 

медичну кліматологія і кліматотерапія, а також питання організації, 

планування і будівництва курортів. 

14 2 2  10 10 2   8 

Тема 3. Зародження та розвиток курортів на Півдні України.  13 1 2  10 10  2  8 

Тема 4. Основні функції курортно-рекреаційної системи. Сучасні 

проблеми санаторно-курортної, рекреаційної системи. Типи курортів. 
10 2 2  6 15  2  13 

Разом за змістовним модулем 1 45 7 8  30 45 4 4  37 

Змістовний модуль 2. Становлення курортної справи на Півдні України.  

Тема 5. Рекреаційна сутність санаторно-курортної справи Південного 

регіону. 
10 2 1  7 10 2   8 

Тема 6. Санаторно-курортна індустрія як форма рекреаційної 

діяльності 
12 2 2  8 10  2  8 

Тема 7. Поняття про адаптацію, адаптаційний період та їх роль в 

курортології. Загальна фізіотерапія та кліматотерапія. 
11 2 2  7 10 2   8 

Тема 8. Градація біокліматичних параметрів за ступенем позитивного 

впливу на організм людини. Режим сонячної радіації та його 

компоненти. Термічний режим. 

12 2 2  8 15  2  13 

Разом за змістовним модулем 1 45 8 7  30 45 4 4  37 

Разом за модулем 1 90 15 15 - 60 90 8 8  74 

Залік  +          

Всього за 1 семестр 90 15 15 - 60 90 8 8  74 
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Модуль 2.  

Змістовний модуль 3. Природні умови регіону, як арени курортної діяльності 

Тема 9. Біокліматичні умови Південного регіону, їх характеристика та 

особливості. Біокліматичне зонування території Північно-Західного 

Причорномор’я для рекреаційно-курортної діяльності.  

20 4 4  12 20 2   18 

Тема 10. Основні фактори, що утворюють клімат, їх загальна 

характеристика. Локальні фактори біокліматичних умов. 

Характеристика кліматоутворюючих факторів природних зон 

Південного регіону України 

20 2 4  14 20  2  18 

Тема 11. Атмосферна циркуляція. Вітровий режим. Режим вологості 

та опадів та їх вплив на організм людини.  
10 2 6  2 10 2   8 

Тема 12. Унікальні природні лікувальні ресурси. Міжнародні та 

національні нормативи і стандарти щодо бальнеологічних закладів та 

умов їх функціонування. Мінеральні води, їх основні показники. 

Еколого-гідрологічні основи формування джерел мінеральних вод 

10 2 6  2 10  2  8 

Разом за змістовний модуль 3 60 10 20  30 60 4 4  44 

Змістовий модуль 4. Регіональні аспекти курортології в умовах Північно-Західного Причорномор’я 

Тема 13. Правові та юридичні основи курортології. Нормування 

курортного навантаження на природне середовище та шляхи 

оптимізації використання природно-курортного потенціалу 

Південного регіону України 

10 2 4  4 10 2   8 

Тема 14. Екологічні вимоги до курортних територій та світовий досвід 

їх дотримання. Екологічний моніторинг курортних територій. Його 

особливості та специфіка проведення 

10 2 4  4 10 2 2  6 

Тема 15. Методи моніторингових та біоіндикаційних досліджень в 

місцях розташування та функціонування курортних закладів. Методи 

пошуку підземних родовищ лікувальних та мінеральних вод. 

Первинна документація на родовища мінерально-лікувальних вод та 

інших ресурсів. 

10 1 2  7 10  2  8 

Разом за змістовним модулем 4 30 5 10  15 30 4 4  22 

Іспит  +          

Всього за другий семестр 90 15 30  45 90 8 8  74 

Разом за курсом 180 30 45 - 105 180 16 16  148 
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Теми практичних занять 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 
Курортні заклади Південного регіону України. Їх мережа та 

спрямованість. 
2  

2 

Документація та логістична структура організації, 

планування і будівництва курортів Південного регіону 

України. 

2  

3 
Історичні та ретроспективні дані щодо розвитку курортів на 

Півдні України.  
2  

4 Типи курортів Південного регіону та їх розподіл. 2 2 

5 
Бальнеологічні та лікувально-курортні умови Південного 

регіону. 
1 2 

6 
Лікувальні грязі, лікувальні водойми, родонові води та їх 

родовища. Медичні аспекти курортології. 
2 2 

7 

Тема 8. Поняття про фізіотерапію та практичне 

ознайомлення з цими методами лікування на прикладі 

санаторію «Інгул» 

2 2 

8 
Методи практичного обліку та оцінки місцевих режимів 

сонячної радіації їх компонентів за сезонами року. 
2 2 

9 

Біокліматичні умови Південного регіону, їх характеристика 

та особливості. Біокліматичне зонування території 

Північно-Західного Причорномор’я.   

4  

10 
Кліматична специфіка території регіону. Місцеві фактори 

мікроклімату та його оцінка. 
4  

11 Облік атмосферної циркуляції. Режим вологості та опадів. 6 2 

12 Мінеральні води регіону, їх основні показники. 6  

13 
Нормування курортного навантаження на природне 

середовище на прикладі санаторію «Інгул» 
4  

14 

Екологічна інспекція та сфера її діяльності у відношенні 

курортних закладів. Екологічний моніторинг курортних 

територій, практика проведення. 

4 2 

15 

Методи моніторингових та біоіндикаційних досліджень в 

місцях розташування та функціонування курортних 

закладів.  

2 2 

Разом за рік 45 16 
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Завдання для самостійної роботи 

№ 

Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 Підготовка до лекцій 45 60 

2 Підготовка до практичних робіт  45 60 

3 Підготовка до екзамену  15 28 

 Разом 105 148 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх 

демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання за дисципліною «Рекреаційні ресурси Південного регіону України» 

передбачено:  

• практичні роботи;  

• модульні контрольні роботи; 

• залік; 

• іспит. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою 

Університету.  

У 5-му семестрі підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе 

оцінки з поточного контролю (практичні роботи) та модульної контрольної 

роботи. У кожного компонента своя частка в загальній системі оцінок. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 64 балів для денної і 80 для 

заочної форми навчання. Під компонентом проміжних оцінок розуміються 

поточні оцінки протягом семестру за виконання практичних робіт.  

У 6-му семестрі підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе 

оцінки з поточного контролю (практичні роботи), модульної контрольної 

роботи і оцінки з іспиту. У кожного компонента своя частка в загальній 

системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати до 45 балів для 

денної і 40для  заочної форми навчання. Під компонентом проміжних оцінок 

розуміються поточні оцінки протягом семестру за виконання практичних 

робіт.  

Питома вага іспиту в загальній системі оцінок складає 40 балів для 

денної і для заочної форми навчання. Підсумкова оцінка навчального курсу є 

сумою проміжних оцінок, модульної контрольної роботи і оцінки іспиту. 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті. 
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Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

Форма навчання Критерії оцінювання 

Денна Заочна 
5-й 

семестр 

6-й 

семестр 

5-й 

семестр 

6-й 

семестр 

 

 

8 

 

 

3 

20 10 

Практична робота виконана у встановлений 

термін. Виконана самостійно, студент чітко 

розуміє поставлені завдання та цілі завдання, 

вміло користується методичними рекомендація-

ми та інструктивними настановами. Здатен 

самостійно використовувати рекомендовані 

методи статистичної обробки отриманих 

результатів і формулювати висновки.  

 

6 

 

2 

15 8 

Практичне робота виконана у встановлений 

термін. Студент виконує роботу згідно з 

інструкцією, іноді після консультації викладача; 

самостійно описує спостереження; в цілому 

правильно складає звіт та робить відповідні 

висновки.   

 

4 

 

1 

10 6 

Практична робота виконана з порушенням 

встановлених термінів. Студент виконує роботу 

згідно з інструкцією, іноді після консультації 

викладача; неточно і не повністю описує свої 

спостереження; повільно складає звіт, що 

містить неточності у висновках та помилки.  

 

1 

 

0,5 

5 4 

Практична робота виконана з порушенням 

встановлених термінів. Студент виконує 

завдання згідно з інструкцією; складений звіт 

містить чисельні неточності у висновках та 

сутєві помилки.  

0 0 

0 0 

Робота не виконана, або студент не може 

самостійно виконати роботу і не може скласти 

звіт.  

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

5-й семестр:  

для денної форми навчання: 64 бали (8 занять  по 8 балів); 

для заочної форми навчання: 80 балів (4 заняття  по 20 балів); 

6-й семестр: 

для денної форми навчання: 45 балів (15 занять  по 3 бали); 

для заочної форми навчання: 40 балів (4 заняття  по 10 балів); 
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Модульна контрольна робота 

Проводиться у письмовому вигляді і складається з таких компонентів: 

Назва компоненту Бали Критерії оцінювання 

 Форма навчання  

 денна заочна  

5-й семестр 

Тести з однією 

правильною відпо-

віддю (26/10 шт) 

1х26=26 1х10=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати правильну 

відповідь 

Тести з декількома 

правильними 

відповідями (5шт) 

2х5=10 2х5=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати декілька 

правильних відповідей 

6-й семестр 

Тести з однією 

правильною відпо-

віддю (5/10 шт) 

1х5=5 1х10=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати правильну 

відповідь 

Тести з декількома 

правильними 

відповідями (5шт) 

2х5=10 2х5=10 З представлених 4 варіантів, 

потрібно підібрати декілька 

правильних відповідей 

 

Іспит 

Проводиться у письмовому вигляді, оцінюється в 40 балів, і 

складається з таких компонентів: 

Назва компоненту Бали Критерії оцінювання 

Тести з однією 

правильною відповіддю 

(30 шт) 

1х30=30 З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати правильну відповідь 

Тести з декількома 

правильни-ми відповідями 

(5шт) 

2х5=10 З представлених 4 варіантів, потрібно 

підібрати декілька правильних 

відповідей 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма Заочна форма 

5-й семестр 

Виконання практичних робіт 8 х 8 балів = 64бали 4 х 20 = 80 

Модульна контрольна робота 1 х 36 = 36 балів 1 х 20 = 20 

6-й семестр 

Виконання практичних робіт 15 х 3 балів = 45 балів 4 х 10 = 40 

Модульна контрольна робота 1 х 15 = 15 балів 1 х 20= 20 

Іспит 1 х 40 = 40 1 х 40 = 40 

Всього 100 100 

 



14 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

 Денне відділення Заочне відділення 

 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

Вид роботи Кількість 

балів 

5-й семестр 

 

ЗМ 1 

Т1 Практична робота №1 
8  

 

Практична робота №1 

 

 

20 Т2 Практична робота №2 
8 

Т3 Практична робота №3 
8 

Т4 Практична робота №4 
8 Практична робота №2 20 

 

ЗМ 2 

 

Т5 Практична робота №5 
8 

Практична робота №3 

 

 

20 
Т6 Практична робота №6 

8 

Т7 Практична робота №7 8 
Практична робота №4 

 

 

20 
Т8 Практична робота №8 8 

МКР  36 МКР 20 

Сума  100  100 

6-й семестр2 

 

 

ЗМ 3 

Т9 Практична робота №9 

Практична робота №10 

3 

3 

 

 

Практична робота №5 

 

 

10 
Т10 Практична робота №11 

Практична робота №12 

3 

3 

Т11 Практична робота №13 

Практична робота №14 

Практична робота №15 

3 

3 

3 

 

 

 

Практична робота №6 

 

 

 

10 
Т12 Практична робота №16 

Практична робота №17 

Практична робота №18 

3 

3 

3 

 

ЗМ 4 
Т13 Практична робота №19 

Практична робота №20 

3 

3 

 

 

Практична робота №7 

 

 

10 
Т14 Практична робота №21 

Практична робота №22 

3 

3 

Т15 Практична робота №23  3 Практична робота №8 10 

МКР  15 МКР 20 

Підсумковий 

контроль 

 

Екзамен 
 

40 
 

Екзамен 
 

40 

Сума  100  100 
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9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

У якості наочного матеріалу під час лекційних та практичних робіт 

використовуються: 

1. Підручники та навчальні посібники  

2. Лекційні матеріали на електронних носіях 

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях 

4. Картографічні сайти, сумісні з ГІС-методиками обліку ландшафтів  

5. Карти України, Миколаївської області та Південного регіону, фото 

та відеоматеріали. 

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

Основна література 

1. Екологія Миколаївської області. Під ред. Наконечного І.В. 

Миколаїв. НУК. 2020. 320 с. 

2. Малахова С. М. та інші. Курортологія та курорти України: навч. 

посіб. Запоріжжя : ЗДМУ,  2019. 105 с. 

3. Маринич О.М., Шищенко П.Г Фізична географія України. Київ, 

Знання. 2003. 479 с. 

4. Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа 

Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. 

Київ, Наук. думка. 1985. 224 с. 

5. Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Шищенко П.Г. 

Фізична географія Української РСР. За ред. О.М. Маринича. Київ, Вища 

школа, 1982. 208 с. 

6. Офіційний Сайт Міністерства екології та природних ресурсів 

України.  URL:http://www.menr.gov.ua/  

7. Екологічний паспорт Миколаївської області за 2019 рік. Обласна 

державна адміністрація Миколаївської області. Офіційний документ 2020. 

124 с. URL:http://Mukolaiv/ecopassport2018.pdf  

8. 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. 

9. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. Посібник. Київ, 

Альтерпрес, 2011. 462 с. 

10. Явкін В. Г. та ін Географічні аспекти розвитку туризму (на прикладі 

України та Польщі). Чернівці : ЧНУ, 2010. 344 с. 
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Допоміжна 

1. Закон України "Про курорти" від 2 жовтня 2019 року N 145-IX. 

URL:http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182581.html 

2. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» від 

03.02.2018. URL: http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/962-15 

3. Закон України № 324/95-ВР від 15.09.1995 р. “Про туризм”. 

http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 

4. Закон України від 19.06.2003 р. № 962IV “Про охорону земель”.  

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/962-15 

5. МГЭИК, 2014: Изменение климата, 2014г.: Обобщающий доклад. 

Вклад Рабочих групп I, II и III в Пятый оценочный доклад Межправитель-

ственной группы экспертов по изменению климата.Женева,Швейцария, 163с.  

6. Аналітичний звіт «Базове дослідження стану та напрямів 

розвитку екологічної політики України та перспектив посилення участі 

організацій громадянського суспільства у розробці та впровадженні політик, 

дружніх до довкілля» (період: 2018-січень 2019). URL: https://www.irf.ua/wp-

content/uploads/2019/12/baseline-research_report _publishing-dec-2019.pdf 

7. Гідрогеологічна карта України. URL: http://geomap.land.kiev. 

ua/water. html  

8. Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України. 

URL:http://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/2019/07/schorichnyk_stan 

_pv_2018_1.pdf 

9. Глобальне горизонтальне опромінення. Global Horizontal 

Irradiation (2012). URL:http:Solargis.imfo  

10. Глобальные климатические карты Мира. URL: 

http://www.fao.org/sd/eidirect/climate /eisp0002.htm 

11. Гродзинський М.Д. Заповідна справа в Україні: навчальний 

посібник К.: Географіка, 2003.  306 с.   

12. Дубовий В.І. Дубовий О.В. Екологічна культура: навч. посіб. 

Херсон: Грінь Д.С., 2016.  256 с. 

13. Зелена книга України. Під ред. Я. П. Дідуха. Київ, Альтерпрес, 

2009. 448 с. 

14. Попович  С.Ю.  Природно-заповідна  справа:  навчальний  

посібник.  Київ, Арістей, 2007. 480 с.   

15. Проць Б. Г. та ін. Експрес-оцінка стану територій природно-

заповідного фонду України та визначення пріоритетів щодо управління 

ними. Львів: Гриф Фонд, 2010. 92 с. 

16. Солодкий  В.Д. та інші. Заповідна  справа:  підручник. Чернівці: 

Зелена Буковина, 2005. – 288 с.   

17. Червона Книга Украïни. Рослинний Світ. Під ред. Я.П. Дідуха. 

Київ, 2009. 900 с.  

 

https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_
https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_
http://geoinf.kiev.ua/wp/wp-content/uploads/2019/07/schorichnyk_stan
http://www.fao.org/sd/eidirect/climate
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Інформаційні ресурси в інтернеті 

1. CGIAR-CSI GeoPortal provides easy to use CRU TS 2.1 CRU TS 2.1 

Climate. Clements, J. F., T. S. Schulenberg, M. J. Iliff, S. M. Billerman, T. A. 

Fredericks, B. L. Sullivan, and C. L. Wood. 2019. The eBird/Clements Checklist 

of Birds of the World: v2019. Downloaded from. https://www.birds.cornell.edu/ 

clementschecklist/download/;  

2. CORINE Land Cover: www.eea.europa.eu/publications/COR0-

landcover 

3. База данных по историческому климату для ГИС. Database. 

Reformatted for GIS Spatial Analysis. http://csi.cgiar.org/cru/  

4. EEA - European Environment Agency. http://www.eea.europa.eu/  

5. EUROPA - Environment: http://ec.europa.eu/environment/  

6. Forman R. T. T., Godron M. Landscape Ecology. – New York etc. : 

John Wiley & Sons, Inc., 1986. – 620 p.  

7. Free GIS Data Sources: Best Global Raster and Vector Datasets - GIS 

Geography: www.gisgeography.com/best-free-gis-data-sourcesraster-vector/  

8. Global Horizontal Irradiation (2012). URL:http:Solargis.imfo  

9. Google Maps: http://maps.google.com/  

10. Нuman Ecology. http://What’s Been Published. htm.  

11. http://www.rada.gov.ua/laws/ - сторінка законодавства України. 

12. http://www.menr.gov.ua/ - сторінка Міністерства екології та 

природних ресурсів України. 

13. http://unesco.org.ua/ - сторінка Національної комісії України у 

справах ЮНЕСКО 

14. http://www.coe.int/ - сторінка Ради Європи. 

15. http://www.nature.coe.int/ - сторінка Центру Naturopa при Раді 

Європи. 

16. http://unesco.org/mab - сторінка Програми ЮНЕСКО „Людина і 

біосфера”, в рамках якої створена Світова мережа біосферних резерватів 

17. http://www.unesco.org/mab/BRs/BRlist.shtml - Список біосферних 

заповідників (резерватів), занесених до мережі програми ЮНЕСКО «Людина 

і біосфера». 

18. http://www.ecnc.nl/doc/lynx/ - сторінка Всеєвропейської екомережі 
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