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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Організація рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ» 
складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
підготовки  
магістр 
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
спеціальності (напряму) 101 «Екологія» 
 
спеціалізації «Заповідна справа» 

 
 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 
Формування у студентів систематичних знань з організації рекреаційної діяльності 

на об’єктах природно-заповідного фонду України та досвіду інших країн. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 
-отримання знань про принципи ведення рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ;  
- проаналізувати форми ведення рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ України  
-отримання знань про організацію рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ 

України 
 

 1.3. Кількість кредитів – 3 
1.4. Загальна кількість годин – 90 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

2-й  2-й  
Семестр 

90 90 
Лекції 

16 6 
Практичні, семінарські заняття 

8 6 
Лабораторні заняття 

- - 
Самостійна робота 

66 78 
Індивідуальні завдання  

– год. 
 

 
 
 1.6. Заплановані результати навчання 
Студенти мають набути таких компетентностей: 



1. Знати форми ведення рекреаційної діяльності на природоохоронних об’єктах, вміти 
зонувати території для відведення рекреаційної зони. 

2. Вміти визначати необхідне рекреаційне навантаження та форми ведення рекреаційної 
діяльності. Вміти визначати перспективні території для ведення рекреаційної 
діяльності в межах об’єктів ПЗФ. 

3. Знати форми реалізації рекреаційної діяльності на природоохоронних територіях 
європейських держав та інших країн світу. 

 
2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1.Нормативно-правове та методологічне підґрунтя надання рекреаційних 
послуг на об’єктах ПЗФ 

Тема 1. Законодавче та економічне регулювання надання рекреаційних послуг на 
природоохоронних територіях. 

Тема 2. Різновиди рекреаційних послуг. Форми рекреаційної діяльності. 
Тема 3. Функціональне зонування об’єктів ПЗФ для потреб рекреації. 

Розділ 2. Організація рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ 
Тема 4. Відведення території для рекреаційної діяльності на природоохоронних 

територіях.  
Тема 5. Обґрунтування меж та рекреаційне навантаження.  
Тема 6. Організація інфраструктурного забезпечення здійснення рекреаційної 

діяльності на об’єктах ПЗФ. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср  л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Нормативно-правове та методологічне підґрунтя надання рекреаційних послуг 

на об’єктах ПЗФ 
Тема 1. 
Законодавче та 
економічне 
регулювання 
надання 
рекреаційних 
послуг на 
природоохорон-
них територіях. 

 

15 3    12 15 1    14 

Тема 2. 
Різновиди 
рекреаційних 
послуг. Форми 
рекреаційної 
діяльності. 
 

15 3    12 15 1    14 

Тема 3. 
Функціональне 
зонування 
об’єктів ПЗФ 

15 2 4   9 15 1 3   11 



для потреб 
рекреації. 
 
Разом  
за розділом 1 

45 8 4   33 45 3 3   39 

Розділ 2. Організація рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ 
Тема 4. 
Відведення 
території для 
рекреаційної 
діяльності на 
природоохоронн
их територіях.  

 

15 3    12 15 1    14 

Тема 5. 
Обґрунтування 
меж та 
рекреаційне 
навантаження.  

15 2 4   9 15 1 3   11 

Тема 6. 
Організація 
інфраструктур-
ного 
забезпечення 
здійснення 
рекреаційної 
діяльності на 
об’єктах ПЗФ. 

15 3    12 15 1    14 

Разом  
за розділом 2 

45 8 4   33 45 3 3   42 
 

УУсього годин 90 16 8   66 90 6 6   78 
 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
Д З 

1 Практична робота №1 2 1 
2 Практична робота № 2 2 1 
3 Практична робота № 3 2 2 
4 Практична робота № 4 2 2 

 
5. Завдання для самостійної робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Д З 
1 Зонування території об’єкту ПЗФ  13 15 
2 Типи контролю рекреаційного навантаження 13 16 
3 Умови функціонування рекреаційної діяльності на об’єктах ПЗФ 13 16 
4 Цінності природоохоронних територій 14 16 
5 Фінансування рекреаційної діяльності в межах природоохоронних 

територій 
13 15 

 Всього: 66 78 
 



6. Індивідуальні завдання 
Виконання індивідуальних завдань навчальним планом не передбачено. 

 
7. Методи контролю 

 В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні контролі: поточний 
протягом семестру; підсумковий семестровий контроль 

Поточний контроль проводиться науково-педагогічним працівником у формі 
усного опитування або письмового контролю на практичних заняттях та лекціях. 
Можливо проведення  поточного контролю у формі колоквіуму, комп’ютерного 
тестування.  

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 
оцінювання результатів навчання та проводиться в терміни, встановлені графіком 
навчального процесу і в обсязі навчального матеріалу, визначеного програмою 
дисципліни.                                                                       

8. Схема нарахування балів 
 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи 
 

Розділ 1 Розділ 2 Практикум 

Ра
зо

м 
 

За
лі

ко
ва

 
ро

бо
та

 
 

С
ум

а 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 П1 П2 П3 П4 
60 40 100 

4 4 4 4 4 4 9 9 9 9 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 
протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 
90 – 100 

 
 

зараховано 

70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 
 

9. Рекомендована література 
 

  Основна література 
 

1. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» №2456-XII від 
16.06.1992 - URL: http://skole.org.ua/zakon_pzf.html. 

2. Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природно-
заповідного фонду України, затверджене Наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України № 330 від 22.06.2009 [Електроннийресурс]. -Режим 
доступу : zakon.rada.gov.ua 

3. Воробйова О.А. Розвиток рекреаційно-туристичної діяльності на територіях 
природно-заповідного фонду України / О.А. Воробйова, С.К. Харічков. - Одеса: ІПРЕЕД 
НАНУ, 2009. - 36 с. 

http://skole.org.ua/zakon_pzf.html


4. Новикова В.І. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті 
збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області): дис... к. геогр. н.: 
11.00.02 - економічна та соціальна географія / В.І. Новикова / Інститут географії НАНУ. - 
К., 2008. - 268 с. 

6. Тиховодова Д.І. Структура природно-заповідного фонду України та його 
використання у рекреаційній діяльності / Д.І. Тиховодова, В.І. Новикова // Актуальні 
проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-
2016»: XVIII Всеукр. наук. конф. мол. учених (м. Черкаси, 21 квітня 2016 p.). - Черкаси: 
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. 

7. Організація рекреаційних послуг: навч. посібник /В. В. Величко; Харк. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. –Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. – 202 с. 

 
Допоміжна література 

1. Подобайло А.В. Методика оголошення заказників, пам'яток природи та заповідних 
урочищ: метод. вказівки [до вивчення заповід. справи для студ. біол. ф-ту] / А.В. 
Подобайло. - К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. - 36 с. 
 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 
методичне 

 1. Природно-заповідний фонд України - 
URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Природно-заповідний_фонд_України. 

2. Електронні версії лекційних та роздаткових матеріалів. 
 
  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


Додаток 1 
 

 Додаток до робочої програми навчальної дисципліни Організація 
рекреаційної діяльності на об’єктах пзф 

 (назва дисципліни) 

 
Дію робочої програми продовжено: на 2020 /2021 н. р. 
 
Заступник директора Каразінського навчально-наукового інституту екології 
 

___________________                   Кучер А.В.                                  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        

                     
«31 » серпня  2020  р.  

 
Голова науково-методичної комісії  Каразінського навчально-наукового 
інституту екології 
 

___________________           Максименко Н.В.                                  
(підпис)                         (прізвище,  ініціали)                                        
                     

 «31 » серпня 2020 р.  
 
 
 
 
 

 
 


	Робоча програма навчальної дисципліни
	1. Опис навчальної дисципліни

	УУсього годин
	Розділ 1.Нормативно-правове та методологічне підґрунтя надання рекреаційних послуг на об’єктах ПЗФ
	Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи


