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Мета курсу 

Мета курсу – сформувати у студентів теоретико-методологічної основи просторового розвитку процесів рекреації 

і відповідно рекреаційної діяльності, рекреаційного господарства у формі ТРС; систематизація знань, набутих при 

вивченні циклу фізико-географічних, суспільно-географічних та соціально-психологічних дисциплін. 

 

Основні результати навчання та компетентності  

 

№ 

п/п 

Результати навчання Компетентності 

1. Знати основні поняття і 

категорії науки (рекреація, 

Загальнопрофесійні -  

Обгрунтовується необхідність 



рекреаційна діяльність, 

рекреаційне господарство, 

територіальна рекреаційна 

система (ТРС) тощо); 

особливості впливу природних 

та соціально-економічних 

чинників на формування 

рекреаційного господарства; 

Вміти давати оцінку 

забезпеченості території 

рекреаційними ресурсами; 

давати оцінку рекреаційних 

потреб населення. 

 

застосування географічного 

підходу та ролі географічних 

досліджень для подальшого 

розвитку сфери оздоровлення, 

відпочинку та туризму як 

складної галузі господарської 

діяльності; 

 

2. Знати галузеву та територіальну 

структуру рекреаційного 

господарст–ва; суть, структуру, 

типи та ієрархічні рівні ТРС, їх 

суть, функції, властивості.   

Вміти характеризувати 

рекреаційні ресурси та 

рекреаційні потреби населення 

окремих територій 

(регіонів);орієнтуватись у 

чинниках, що впливають на 

територіальну організацію 

рекреаційного господарства; 

 

Спеціально-професійні – 

формується розуміння 

сутності та створюється 

уявлення про застосування 

інформації рекреаційного 

змісту; розкривається явище 

рекреація як основа розвитку 

рекреаційної географії, її 

характерні риси; інформується 

про рекреаційну систему як 

складний об’єкт  рекреаційної 

географії; 

 



3. Знати інформаційні ресурси про 

умови, чинники, принципи та 

критерії рекреаційного 

районування; 

таксономічні одиниці 

рекреаційного районування 

України та світу; 

Вміти аналізувати модельні 

рекреаційні системи України і 

світу; 

характеризувати рекреаційні 

регіони України і світу 

Інформаційно-комунікаційні - 

щодо можливостей 

інформаційних технологій у 

вивченні регіонів світу для 

розвитку рекреації і туризму. 

Інформатизація базових знань 

про соціально-економічні 

територіальні системи і 

комплекси, взаємодію 

природних умов і виробництва; 

сучасні уявлення про 

геополітичне, геостратегічне 

положення, природні умови і 

ресурси України, ландшафтні 

регіони, геоекологічну ситуацію 

та основи  раціонального 

природокористування 

 

4. Знати зміст і особливості 

впливу природних та 

соціально-економічних 

чинників на формування 

рекреаційного господарства; 

галузеву та територіальну 

структуру рекреаційного 

господарства; типи ТРС, їх 

суть, функції, властивості;  

засвоїти умови, чинники, 

принципи та критерії 

рекреаційного районування, 

таксономічні одиниці 

Науково-дослідницькі – 

формуються умови для 

засвоєння фундаментальних 

наукових географічних знань: 

теорій, гіпотез, ідей, парадигм, 

законів, закономірностей, 

фактів, понять, що забезпечує 

формування наукової картини 

світу через пізнання природи 

географічної оболонки, 

світового господарства; 

формування географічної 

картини світу, пізнання 



рекреаційного районування 

України та світу; 

Вміти давати оцінку 

забезпеченості території 

рекреаційними ресурсами та 

оцінювати рекреаційні потреби 

населення; аналізувати і 

узагальнювати умови, чинники, 

принципи та критерії 

рекреаційного районування, 

таксономічні одиниці 

рекреаційного районування 

України та світу; аналізувати 

модельні рекреаційні системи 

України та світу у 

співвідношенні  з фактично 

функціонуючими. 

 

різноманіття географічного 

простору, структурованого за 

рівнем його організації. 

 

Передумови до вивчення: міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Рекреаційна географія та рекреаційні комплекси 

світу» базується на знаннях курсів «Фізичної географії України», «Економічна і соціальна географія України», 

«Рекреаційні ресурси світу» тощо. 

Методи навчання: дослідницький метод; частково-пошуковий; метод проблемного викладення; репродуктивний 

метод; пояснювально-ілюстративний метод; лекції із використанням тематичних настінних карт та географічних 

атласів. 

Структурно-логічна побудова курсу: 

Теми лекцій Теми лабораторних /практичних Самостійна робота Оцінювання 

Змістовий модуль І. Теоретичні питання рекреаційної географії 



Тема 1.  Рекреаційна географія 

як наука. Теоретико-методичні 

та методичні засади РГ. Провідні 

школи та видатні персоналії в 

галузі РГ. 

Тема 1. Рекреаційна географія в 

системі наук 

 

Історія рекреації. Зв’язок 

рекреаційної географії з 

іншими науками 

Номенклатура, 

Реферати, 

презентації,  

МКР 

Тема 2.  Рекреаційна географія 

як складне соціально-економічне 

явище. Історія розвитку та 

функції рекреації. 

Тема 2. Забезпеченість території 

природними рекреаційними 

ресурсами та основні положення 

рекреаційної і економічної їх 

оцінки 

 

Основні підходи до 

оцінювання РТР 

Тема 3. Поняття про рекреаційні 

ресурси як базову складову 

рекреаційної діяльності, їх 

структура та класифікація. 

Бальнеологічні ресурси як базові 

рекреаційні, їх 

системоформуюче значення, 

структура та види. 

Тема 3. Питання економічної 

ефективності розвитку та 

функціонування рекреаційно-

туристської галузі світу 

 

Природоохоронні заходи 

в Україні і світі 

Тема 4.  Територіальна 

рекреаційна система як головний 

об’єкт  рекреаційної географії. 

Фактори формування, 

властивості, структура та 

класифікація ТРС. 

Тема 4. Курорти та зони 

відпочинку як елементи 

територіальної структури 

рекреаційного господарства, їх 

характеристика 

 

Культура, її об’єкти, 

функції та зв’язок з 

рекреацією 

Тема 5.  Рекреаційні потреби як 

базис територіально-часової 

організації рекреаційної 

діяльності. Структура та 

класифікація РД. 

Тема 5. Рекреаційно-туристське 

районування світу 

 

Екологічний туризм: суть, 

види, географія 



Тема 6.  Рекреаційна галузь. 

Умови та фактори її розвитку, 

територіальна організація, 

рекреаційне районування, його 

принципи та методи. 

Тема 6.  Рекреаційна галузь. Умови 

та фактори її розвитку, 

територіальна організація, 

рекреаційне районування, його 

принципи та методи. 

Характеристика 

найвідоміших курортів 

світу 

 

Змістовий модуль ІІ. Рекреаційне господарство та рекреаційні комплекси світу 

Тема 7.  Ринок рекреаційних 

послуг, сучасна структура, 

макрорегіональні та 

субрегіональні сегменти. 

Рекреаційно-туристична 

регіоналізація світу. Чинники 

формування рекреаційних 

регіонів, регіональних 

рекреаційних комплексів. 

Тема 7.  Ринок рекреаційних 

послуг, сучасна структура, 

макрорегіональні та 

субрегіональні сегменти. 

Рекреаційно-туристична 

регіоналізація світу. 

Поняття «господарство», 

«територіальна структура 

господарства світу» 

Тест, 

Колоквіум, 

Реферати,  

Презентації,  

Номенклатура, 

МКР 

Тема 8.  Характеристика  

рекреаційних комплексів світу. 

Європейський регіон 

рекреаційний комплекс. 

Структура, провідні рекреаційні 

адресати, ТРС, курорти, 

туристичні центри. 

Тема 8.  Характеристика  

рекреаційних комплексів світу. 

Європейський регіон 

рекреаційний комплекс. 

Структура, провідні рекреаційні 

адресати, ТРС, курорти, 

туристичні центри. 

Чинники розвитку 

рекреаційного  

господарства Європи 

Тема 9.  Регіональні рекреаційні 

комплекси держав Північної та 

Латинської Америки. Структура, 

провідні рекреаційні ТРС, 

курорти, туристичні центри. 

Тема 9.  Регіональні рекреаційні 

комплекси держав Північної та 

Латинської Америки. Структура, 

провідні рекреаційні ТРС, 

курорти, туристичні центри. 

Рекреаційне районування 

Американського регіону 

Тема 10.  Азіатський 

регіональний комплекс. 

Структура, провідні рекреаційні 

ТРС, курорти, туристичні 

Тема 10.  Азіатський 

регіональний комплекс. 

Структура, провідні рекреаційні 

ТРС, курорти, туристичні центри. 

Природні рекреаційні 

ресурси  рекреаційного 

регіону Азія 



центри. 

Тема 11.  Регіональні 

рекреаційні комплекси держав 

Африки, Австралії та Океанії. 

Тема 11.  Регіональні рекреаційні 

комплекси держав Африки, 

Австралії та Океанії. 

Об’єкти всесвітнього 

надбання 

Тема 12.  Рекреаційне 

господарство України в системі 

регіонального РК. Провідні ТРС, 

курорти, туристичні центри. 

Тема 6. Сучасний стан та проблеми 

функціонування рекреаційного 

господарства України за умов 

формування ринкових відносин 

 

Національна система 

туристсько-екскурсійних 

маршрутів 

 

Оцінювання: 

Оцінювання ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання, яка передбачає: 

1. Тестування (max 5-7 балів за кожне тестування) – на лабораторному/практичному занятті після 

завершення теми на лекційному. 

2. Модульна контрольна робота (max 10 балів) – виконується на лабораторному /практичному занятті. 

3. Реферат – max 10 балів. 

4. Вирішення практичних завдань, ситуаційних вправ, кейсів тощо у аудиторії (max 2-5 балів за кожне 

завдання в межах одного заняття). 
Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач репрезентує здобувачам вищої освіти 

та вибудовується з урахуванням норм законодавства України щодо академічної доброчесності, Статуту, Кодексу 

академічної доброчесності НПУ імені М.П.Драгоманова.  
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