НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Туристські ресурси України
КАФЕДРА

туризму
РОЗРОБНИК

Горюнова Катерина Анатоліївна
ст. викладач

horiunova@inbox.dsum.edu.ua

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

42

108

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(14 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- вибіркова для спеціальності 242 «Туризм»
- вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

сформувати у студентів фахового світогляду, базового рівня знань стосовно геопросторових
аспектів організації, розвитку і функціонування національного туристсько-рекреаційного
комплексу на базі ринкових механізмів, в контексті модернізації у відповідності до глобальних
процесів, проблем та необхідності входження України в світову індустрію туризму.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Науково-методичні засади вивчення туристичних ресурсів
Тема 1.
Тема 2.

Україна на світовому туристичному ринку
Туристичні ресурси. Класифікація

Модуль 2. Характеристика туристичних ресурсів
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Природно-рекреаційні ресурси України
Культурно-історичні ресурси України
Етнічні ресурси України

Модуль 3. Інфраструктурні умови використання туристичних ресурсів
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Розвиток сфери гостинності
Санаторно-курортне господарство
Транспорт і транспортна інфраструктура
Туристичні підприємства

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

засвоєння теоретико-методологічних основ українознавчо-геотуристичних досліджень;
визначення природних та суспільно-історичних складових національного туристськорекреаційного потенціалу;
вивчення характерних рис та особливостей геопросторової організації туристськорекреаційного комплексу України;
виявлення основних проблем та перспектив розвитку туристичної індустрії України у
відповідності до світових вимог та необхідності інтеграції держави в глобальну індустрію
туризму.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 25 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Наукова діяльність – ~ 5 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–
−
−

за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

Основна
література:

1. Стафійчук В. І. Рекреалогія : навч. посіб. – 2-е вид. / В. І. Стафійчук –
К. : Альтерпрес, 2008. 264 с.
2. Рутинський М. Й. Географія туризму України. Навчально-методичний
посібник. Вид. 2-ге, переробл. і доп. К.: Центр навчальної літератури, 2004.
– 160 с.
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4. Бистрицька Т. А. Перлини України / Т. А. Бистрицька– К.: Либідь,2002. –
60 с.
5. Готелі та інші місця для тимчасового проживання: Статистичний
бюлетень. – К.: Держкомстат, 2009. – 202 с.
6. Івченко А. С. Вся Україна. - К. : ДНВП «Картографія», 2006. – 656 с.
7. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В. П.
Руденко – Л.: Каменяр, 2003. – 250 с.
8. Україна. Туристична карта. Масштаб 1 : 1 250 000. Державне наукововиробниче підприємство “Картографія”, 2002 р.
9. Україна: Енциклопедичний довідник / Заг. ред. В. П.Пустовойтенка. - К.:
Потенціал, 2002. - 463 с.

Англомовні
видання:

1. Bonita Kolb Tourism Marketing for Cities and Towns Paperback (2nd Edit).
– 2017. – 262 p
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1. World Tourism Organization. – URL : https://www.unwto.org/
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80
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http://www.ukrstat.gov.ua.
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– URL : - http://www.oecd.org;

