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Пояснювальна записка: 

Курс «Рекреаційне природокористування» базується на знаннях, уміннях та 

навичках, отриманих студентами на попередніх курсах. В результаті вивчення 

дисципліни студент повинен сформувати уявлення про природокористування, 

раціональне природокористування; сформувати систему уявлень щодо можливостей 

використання природних ресурсів і умов в рекреаційній діяльності; опанувати 

методи оцінки природних ресурсів  

 

 

Мета курсу, його предмет та стислий зміст розділів, з яких  він складається: 

Метою викладання навчальної дисципліни є первинне опанування 

студентами оцінки можливостей використання природних ресурсів для потреб 

рекреаційної та туристичної діяльності.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є дослідження можливостей 

використання природних умов в рекреаційній діяльності  

 

 Розділ 1. Природні рекреаційні ресурси 

Тема 1. Поняття природокористування. Типи природокористування. Оцінка природних 

ресурсів і умов.  

Тема 2. Рекреаційне і туристичне природокористування. Функціональна модель і основні 

типи туристичного природокористування. Рекреаційне середовище як форма функції 

відпочинку населення.  

Тема 3. Природні рекреаційні ресурси та методи їх оцінки. Туристично-рекреаційна 

оцінка рельєфу, кліматичних умов, гідрографічних об’єктів. Рекреаційне 

лісокористування. Туристично-рекреаційна оцінка гідрогеологічних об’єктів, рослинних 

угруповань та об’єктів природно-заповідного фонду.  

Тема 4. Рекреаційне природокористування та охорона природи. Взаємодія туризму та 

навколишнього середовища. Рекреаційні навантаження на природні комплекси та 

методика їх визначення. 

Розділ 2. Об’єкти природно-заповідного фонду як об’єкти рекреації 

Тема 5. Об’єкти ПЗФ: класифікація та рекреаційне використання. Обєкти ПЗФ як 

найважливіша складова природних рекреаційних ресурсів. Екологічний туризм. 

Проблеми рекреаційного використання території природоохоронних обєктів 

Тема 6. Туристичні діяльність на території об’єктів ПЗФ. Організація 

рекреаційної діяльності на територіях національних природних парків, регіональних 

ландшафтних парків та біосферних заповідників.  

 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: 

Контроль теоретичних знань здійснюється шляхом впровадження тестового 

контролю із теоретичного матеріалу, практичних навичок - через виконання самостійних 



робіт, передбачених програмою. Контрольне тестування виконується в кінці вивчення 

всіх розділів. Виконання тестових завдань оцінюється в балах.  

  

Результуюча оцінка складається з наступних компонентів:  

Підсумковий тестовий контроль: контрольна робота 50 балів та практичні 

роботи в сумі 50 балів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 

80-89 В 
добре  

70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

1-49 FX незадовільно не зараховано 

Навчально-методичне забезпечення: 

Конспект лекцій (навчальний посібник). Як допоміжна література, 

використовуються підручники ЦНБ ХНУ.  

Мова викладання    -    українська 

 


