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ВСТУП  

Анотація 

Програма навчальної дисципліни «Рекреаційні ресурси Південного 

регіону України» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

«Екологія та охорона навколишнього середовища» для підготовки фахівців 

першого рівня вищої освіти - бакалаврів спеціальності 101 Екологія. Ця 

дисципліна входить до блоку навчальних предметів, які пропонуються за 

вибором студентів із метою розширення їх освітньо-професійного базису 

знань та ознайомлення майбутніх екологів із суто прикладною - 

природоохоронною та рекреаційною складовою фахової діяльності.  

Навчальна дисципліна «Рекреаційні ресурси Південного регіону 

України» є засобом фахової теоретично-практичної підготовки спеціаліста в 

сфері охорони навколишнього середовища та методів утримання його стану в 

параметрах, оптимальних для життя і творчості людини. Предметом 

дисципліни закономірно виступає саме еколого-рекреаційний комплекс 

місцевих ресурсів регіону, який потенційно здатен забезпечити повноцінний 

процес рекреації без шкоди для довкілля. 

Ключові слова: рекреація, як «відтворення» природного стану регіону, 

рекреація населення, природно-рекреаційні ресурси морського узбережжя, 

рекреаційні ресурси Південного Степу, Північно-Західне Причорномор’я. 

 

Аbstract 

The program of the course"Еcologationresources of the Southern region of 

Ukraine" is compiled in accordance with the educational and professional program 

"Ecology and Environmental Protection" for training specialists of the first level of 

higher education -bachelors of specialty 101 Ecology. Which are offered at the 

choice of students in order to expand their educational and professional knowledge 

base and familiarize future environmentalists with a purely applied - environmental 

and recreational component of professional activities. 
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Nandinthe chal discipline "Pexration resources of the Southern region of 

Ukraine"is a means of professional theoretical and practical training of a specialist 

in the field of environmentalprotection and methods of maintaining his condition in 

parameters optimal for human life and creativity. The subject of discipline 

naturally acts as an ecological and recreational complex of local resources of the 

region, which is potentially able to provide a full-fledged process of recreation 

without harming the environment. 

Key words: recreation, as "reproduction"  of the natural state of theregion, 

recreation of the population , natural and recreational resources of the sea 

coast,recreational resources of the SouthSteppe , North-From the AhidneBlack 

Sea.
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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 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Рекреаційні ресурси 

Південного регіону» є формування у студентів 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 
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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 «Рекреаційні ресурси 

Південного регіону України»  є дисципліни, які мають бути вивчені раніше – 

загальна екологія, геологія, біогеохімія, токсикологія, моніторинг довкілля, 

екологічна безпека.  

  

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Рекреаційні ресурси Південного 

регіону» 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.  
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- 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. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІВНІЧНО-

ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ  

Змістовий модуль 1. Рекреація та рекреаційний потенціал 

Південного регіону. 

Тема 1. Поняття про рекреацію, як явище і процес. Рекреація та 

відпочинок. Зв'язок рекреації з іншими науками.  Функції рекреації. 

Тенденції розвитку рекреації у світі. Вільний та рекреаційний час. Типи 

рекреації відповідно структури рекреаційного часу. [8]. стор. 6-27;  стор. 57-

63.  

Тема 2. Рекреаційна діяльність. Класифікації рекреаційної діяльності. 

Рекреаційна діяльність на території Південного регіону України. Загальні 

еколого-ландшафтні категорії та локальні  еколого-залежні види діяльності в 

сфері рекреації [8]. стор. 23-29; [5]. стор. 88-97. 

Тема 3. Рекреаційні зони та території. Поняття про територіальну 

рекреаційну систему. Типізація рекреаційних територій та їх спеціалізація. 

Типи територіальних рекреаційних систем відповідно соціальної функції, їх 

завдання. [8]. стор. 23-29; [12]. стор. 57-77; 

Тема 4. Рекреаційний потенціал місцевості та його визначення. 

Природні рекреаційні об’єкти Південного регіону України. [5]. стор. 3-9;  

Змістовний модуль 2. Рекреаційні ресурси та їх регіональні 

особливості 

Тема 5. Рекреаційні ресурси Північно-Західного Причорномор’я. 

Класифікація рекреаційних ресурсів. Природні рекреаційні ресурси. Водні 

ресурси. Лікувальні та столові мінеральні води. Ємність рекреаційних 
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ресурсів. Культурно-історичні рекреаційні ресурси. [8]. стор.202-215; [3]. 

стор.14-19; [6]. стор.6-11. 

Тема 6. Грунтово-рослинний покрив і його значення, як рекреаційного 

ресурсу. Регіональна специфіка експлуатації рослинних комплексів різного 

типу в межах Південного регіону. [1]. стор. 73-103. 

Тема 7. Водні об’єкти як рекреаційний ресурс території, їх 

характеристика. Курортні аспекти водної рекреації. Характеристики водно-

узбережних рекреаційних ресурсів регіону. Оцінка водних об’єктів для 

пляжно-купального відпочинку. [8]. стор. 42-49; [1]. стор.32-53. 

Тема 8. Туризм та його рекреаційний і економічний потенціал. 

Екологічне благополуччя регіону – як головна умова його туристично-

рекреаційної привабливості. Основні форми туризму в межах Південного 

регіону. Сучасна туристична специфіка Південного регіону України, оцінка її 

стану, перспективи розвитку. [11]. стор.32-53. 

Модуль 2. ПРАКТИКА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Змістовний модуль 3. Еколого-рекреаційні умови території регіону 

та їх оцінка  

Тема 9. Принципи і засоби визначення та проведення екологічної 

оцінки рекреаційно-ресурсного стану локальних адміністративних територій 

– від об’єднаних громад до районів. [4]. стор. 64-69; [8]. стор. 102-11.  

Тема 10. Оцінка рельєфу для потреб спортивного туризму та 

лікувально-оздоровчої рекреації. Рекреаційна оцінка ландшафту. Екологічна 

оцінка поверхневих водойм та підземних родовищ мінеральних вод. 

Ландшафтно-рекреаційне зонування території, характеристика основних його 

етапів. [3]. стор.7-16. 

Тема 11. Вивчення, аналіз та побудова картографічного відображення 

рекреаційної мережі місцевостей. Методи еколого-біокліматичного 

моделювання рекреаційного потенціалу місцевості. [8]. стор. 211-274; 

Тема 12. Природно-заповідний фонд та рекреація. Сутність та об’єкти 

функціонального зонування об’єктів ПЗФ, як арени системної рекреації. 
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Режими заповідання та потенційні потужності місцевих НПП і РЛП щодо 

рекреаційного забезпечення. [8]. стор. 22-29; [9]. стор. 5-18. 

Змістовний модуль 4. Моніторинг та охорона довкілля в зонах 

рекреаційного навантаження 

Тема 13. Охорона природи на рекреаційних територіях. Захист довкілля 

при веденні рекреаційної діяльності. [9]. стор. 41-56; 

Тема 14. Охорона та поліпшення  рекреаційних ресурсів. Охорона 

природних і селітебних ландшафтів у процесі їх рекреаційного використання. 

Охорона підземних родовищ мінеральних вод та лікувальних грязей. [8]. 

стор. 170-188; 

Тема 15. Умови еколого-раціонального використання рекреаційних 

територій Південного регіону України та збереження. Основні екологічні цілі 

рекреаційного природокористування та їх економічна складова. [1]. стор. 

291-317; [8]. стор. 91-98; стор. 138-145.   
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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. ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОРЯ  

Змістовий модуль 1. Рекреація та рекреаційний потенціал Південного регіону 
Тема 1. Поняття про рекреацію, як явище і процес. Рекреація та 

відпочинок. Зв'язок рекреації з іншими науками.  Функції рекреації. 

Тенденції розвитку рекреації у світі. Вільний та рекреаційний час. 

Типи рекреації відповідно структури рекреаційного часу.  

8 2 2  4 10 2   8 

Тема 2. Рекреаційна діяльність. Класифікації рекреаційної діяльності. 

Рекреаційна діяльність на території Південного регіону України. 

Загальні еколого-ландшафтні категорії та локальні  еколого-залежні 

види діяльності в сфері рекреації. 

14 2 2  10 10 2   8 

Тема 3. Рекреаційні зони та території. Поняття про територіальну 

рекреаційну систему. Типізація рекреаційних територій та їх 

спеціалізація. Типи територіальних рекреаційних систем відповідно 

соціальної функції, їх завдання.  

13 1 2  10 10  2  8 

Тема 4. Рекреаційний потенціал місцевості та його визначення. 

Природні рекреаційні об’єкти Південного регіону України.  
10 2 2  6 15  2  13 

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

Змістовний модуль 2. Рекреаційні ресурси та їх регіональні особливості 

Тема 5. Рекреаційні ресурси Північно-Західного Причорномор’я. 

Класифікація рекреаційних ресурсів. Природні рекреаційні ресурси. 

Водні ресурси. Лікувальні та столові мінеральні води. Ємність 

рекреаційних ресурсів. Культурно-історичні рекреаційні ресурси.  

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 6. Грунтово-рослинний покрив і його значення, як рекреаційного 

ресурсу. Регіональна специфіка експлуатації рослинних комплексів 

різного типу в межах Південного регіону. 
10 2 2  6 10  2  8 
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Тема 7. Водні об’єкти як рекреаційний ресурс території, їх 

характеристика. Курортні аспекти водної рекреації. Характеристики 

водно-узбережних рекреаційних ресурсів регіону. Оцінка водних 

об’єктів для пляжно-купального відпочинку 

10 2 2  6 10 2   8 

Тема 8. Туризм та його рекреаційний і економічний потенціал. 

Екологічне благополуччя регіону – як головна умова його туристино-

рекреаційної привабливості. Основні форми туризму в межах 

Південного регіону. Сучасна туристична специфіка Південного 

регіону України, оцінка її стану, перспективи розвитку.  

15 2 1  12 15  2  13 

Разом за змістовним модулем 2. 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 

Модуль 2. ПРАКТИКА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Змістовний модуль 3. Еколого-рекреаційні умови території регіону та їх оцінка 

Тема 9. Принципи і засоби визначення та проведення екологічної 

оцінки рекреаційно-ресурсного стану локальних адміністративних 

територій – від об’єднаних громад до районів.  
20 4 4  12 20 2   18 

Тема 10. Оцінка рельєфу для потреб спортивного туризму та 

лікувально-оздоровчої рекреації. Рекреаційна оцінка ландшафту. 

Екологічна оцінка поверхневих водойм та підземних родовищ 

мінеральних вод. Ландшафтно-рекреаційне зонування території, 

характеристика основних його етапів. 

20 2 4  14 20  2  18 

Тема 11. Вивчення, аналіз та побудова картографічного відображення 

рекреаційної мережі місцевостей. Методи еколого-біокліматичного 

моделювання рекреаційного потенціалу місцевості.  
10 2 6  2 10 2   8 

Тема 12. Природно-заповідний фонд та рекреація. Сутність та об’єкти 

функціонального зонування об’єктів ПЗФ, як арени системної 

рекреації. Режими заповідання та потенційні потужності місцевих 

НПП і РЛП щодо рекреаційного забезпечення. 

10 2 6  2 10  2  8 

Разом за змістовний модуль 60 10 20  30 60 4 4  44 
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Змістовий модуль 4. Моніторинг та охорона довкілля в зонах рекреаційного наантаження.  

Тема 13. Охорона природи на рекреаційних територіях. Захист 

довкілля при веденні рекреаційої діяльності.  
10 2 4  4 10 2   8 

Тема 14. Охорона та поліпшення  рекреаційних ресурсів. Охорона 

природних і селітебних ландшафтів у процесі їх рекреаційного 

використання. Охорона підземних родовищ мінеральних вод та 

лікувальних грязей.  

10 2 4  4 10 2 2  6 

Тема 15. Умови еколого-раціонального використання рекреаційних 

територій Південного регіону України та збереження. Основні 

екологічні цілі рекреаційного природокористування та їх економічна 

складова.  

10 1 2  7 10  2  8 

Разом за змістовим модулем 3 30 5 10  15 30 4 4  22 

Іспит  +          

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

Разом за курсом дисципліни 180 30 45 - 105 180 16 16  148 

  
 



14 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 

Рекреація, як екологічний процес відтворення 

попереднього стану екосистем, популяцій. Поняття про 

рекреацію екосистем. 

2  

2 

Історія рекреації на території Південного регіону 

України. Станов-лення даної сфери діяльності та її 

основні етапи і перспективи. 

2  

3 
Еколого-ландшафтне, кліматичне та рекреаційне 

зонування Північно-Західного Причорноморя  
2  

4 Туристичні характеристики Південного регіону України. 2 2 

5 Культурологічні аспекти рекреації в межах регіону 2 2 

6 

Практика захисту довкілля при веденні рекреаційної 

діяльності. Розробка «туристичних стежок» на території 

РЛП з урахуванням характеристик їх території 

2 2 

7 
Ознайомлення з режимом охорони НПП і РЛП та 

практичні оцінки їх рекреаційного забезпечення.  
2 2 

8 
Картографічне обстеження обєктів ПЗФ Миколаївської 

області. 
1  

9 
Практичне знайомство з природо-заповідними обєктами 

міста.  
2  

10 
Рекреаційні зони. Практичне знайомство з спортивно-

туристичними обєктами  
2  

12 Рекреаційні ресурси Північно-Західного Причорномор’я.  2 2 

13 
Природний грунтово-рослинний покрив і методи його 

практичного обліку на прикладі околиць універитету 
2  

14 

Практичні методи визначення та проведення екологічної 

оцінки рекреаційно-ресурсного стану локальних 

територій на прикладі картографічних даних області.  

2  

15 

Практична оцінка рельєфу і ландшафту для потреб 

туризму і для лікувально-оздоровчої рекреації на 

прикладі узбережжя Бузького лиману.  

2 2 

16 
Охорона природи на рекреаційних територіях – шляхи і 

засоби. Документальний супровід. 
2  

17 
Практичне визначення та позначення стежок для 

відвідувачів на прикладі території парку «Перемога».  
2  

17 

Класифікаційний розподіл курортно-рекреаційної 

системи Миколаївської області за екологічним станом 

довкілля.   

2  

18 Визначення біокліматичних умов районів Миколаївської 2  



15 

 

області та їх самостійна оцінка.  

19 

Практична оцінка рекреаційних ресурсів локальних 

ділянок місцевості за їх картографічними даними та 

первинна оцінка економічної доцільності такої діяльності.  

2  

20 

Мінеральні води, їх основні показники Миколаївщини. 

Гідрохімічні та курортологічні оцінки за гідрохімічними і 

геологічними даними. 

2 2 

21 

Визначення та оцінка режиму сонячної радіації для 

заданих точок на місцевості за сайтом Global Horizontal 

Irradiation. 

2  

22 
Вимоги та нормативи щодо охорони довкілля в зонах 

активної рекреаційної діяльності 
2 2 

23 

Побудова логістичних моделей та кільцевих маршрутів 

для реалізації масових туристично-рекреаційних заходів 

на території Миколаївської області 

2  

Разом 45 16 

 

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. 
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 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 та 

модульної контрольної роботи.  

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. 

 

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-
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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); 

 

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 
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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 

відповіддю (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 

правильними 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 

Всього 100 100 

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 
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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 семестр 

 

 

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 

При викладанні дисципліни використовуються наступні методи 

навчання: проблемний, пояснювально-ілюстративний. 

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 

6. Фото та відеоматеріали  

 

 

10. Рекомендовані джерела інформації  

 Основна література 

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

НУК. 2020. 320 с. 

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

Знання. 2003. 479 с. 

3. Маринич А.М., Пащенко В.М., Шищенко П.Г. Природа Украинской 

ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. Київ, Наук. думка. 

1985. 224 с. 

4. 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. 

5. Екологічний паспорт Миколаївської області за 2019 рік. Обласна 

державна адміністрація Миколаївської області. Офіційний документ 2020. 124 с. 

URL:http://Mukolaiv/ecopassport2018.pdf  

6. Офіційний Сайт Міністерства екології та природних ресурсів України.  

URL:http://www.menr.gov.ua/  
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7. 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. 

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