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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Рекреалогія» є вибірковою компонентою ОПП. 
Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції - 26 год.; практичні заняття 

- 24 год., самостійна робота - 100 год. 
Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, 

консультації. Підсумковий контроль – залік. 
 

ПРЕРЕКВІЗІТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Туристичне краєзнавство», «Управління 
комерційною діяльністю», «Комунікативний менеджмент». 

Основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися при 
вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Інфраструктура готельно-
ресторанного господарства, «Туристичні та готельні ресурси України». 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Призначення навчальної дисципліни 

 
Предметом вивчення в рекреалогії є особливості й закономірності 

розвитку рекреаційних систем та їхніх підсистем, механізми та стратегії 
вдосконалення суспільної практики щодо відновлення здоров’я людини. 

mailto:elen@vsau.vin.ua


Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Освітня компонента «Рекреалогія» покликана сформувати у студентів 
уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини, розуміння специфіки 
і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і розвитку рекреаційних 
систем. 

 
Завдання вивчення дисципліни 

 
Задачі вивчення дисципліни: сформувати у студентів знання про 

предмет, об'єкт, основних поняттях та концепціях рекреалогії; виробити у 
студентів розуміння рекреалогії як фундаментальної міждисциплінарної 
науки, вивчити внесок різних наук у розвиток рекреаційних знань; дати 
уявлення про сучасне розуміння феномена рекреації, розвитку її специфічних 
особливостей в історичному аспекті; сформувати знання і практико-
методичні вміння щодо організації рекреаційної діяльності в різних умовах 
(соціально-економічних, демографічних, ландшафтно-кліматичних і т. д.) 
регіону. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
сформувати такі програмні компетентності: 

Інтегральна компетентність: Здатність комплексно розв’язувати 
складні професійні задачі  та практичні  проблеми у сфері туризму  і 
рекреації як в процесі навчання,  так і в процесі роботи, що передбачає  
застосування теорій та методів системи наук, які формують туризмознавство, 
і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності:  
ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя 

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 
ЗК05. Прагнення до збереження навколишнього середовища 
Cпеціальні (фахові) компетентності (ФК): 
СК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 

професійної діяльності  
СК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях  



СК 03. Здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 
територій 

СК 04. Здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на 
всіх рівнях управління 

СК 05. Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів 
розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів 

СК 06. Розуміння процесів організації туристичних подорожей і 
комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, 
транспортного, екскурсійного, рекреаційного) 

СК 07. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та 
організовувати споживання туристичного продукту 

СК 08. Розуміння принципів, процесів і технологій організації роботи 
суб’єкта туристичної індустрії та її підсистем  

СК 09. Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та 
складних форс-мажорних обставинах 

Програмні результати: 
ПР1. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні 

положення туристичного законодавства, національних і міжнародних 
стандартів з обслуговування туристів  

ПР2. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові 
поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної 
діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та 
суміжних наук   

ПР3. Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ  
ПР4. Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного 

простору  
ПР5. Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території  
ПР6. Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи 

організації та технології обслуговування туристів  
ПР7. Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт  

 
Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні 

навички (soft skills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в 
парах та групах, робота з інформаційними джерелами), робота в команді 
(реалізується через: метод проєктів), лідерські навички (реалізується через: 
робота в групах, метод проєктів). 

 
План вивчення навчальної дисципліни 

№ 
з/п Назви теми 

Форми організації 
навчання та 

кількість годин 

Самості
йна 

робота, 
кількість 

годин 
лекційні 
заняття 

практичні 
заняття 

1 Тема 1. Сутність та мета дисципліни «Рекреалогії» 2 - 6 
2 Тема 2. Територіальна рекреаційна система як 2 2 8 



об’єкт рекреалогії.   
3 Тема 3.  Рекреаційний потенціал та його 

компоненти 2 2 8 

4 Тема 4. Природно-рекреаційна складова 
рекреаційної діяльності 2 2 8 

5 Тема 5. Національні парки та природно-культурні 
й історико-природні комплекси як елемент 
інфраструктури рекреаційної системи 

2 2 8 

6 Тема 6. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси. 2 2 6 
7 Тема 7. Водні рекреаційні ресурси 2 2 8 
8 Тема 8. Бальнеологічні ресурси в рекреалогії 2 2 8 
9 Тема 9. Грязелікування в рекреалогії 2 2 8 
10 Тема 10. Термотерапія в рекреалогії.  2 2 8 
11 Тема 11. Нетрадиційні методи в рекреалогії. 2 2 8 
12 Тема 12. Валеологічні напрями розвитку рекреації 2 2 8 
13 Тема 13. Рекреаційно-спортивні заняття в 

рекреалогії 2 2 8 

Разом  26 24 100 

 
Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації 

навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом 
без безпосередньої участі викладача. СРС є основним засобом оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.  

Мета самостійної роботи студентів: розвиток творчих здібностей та 
активізацій розумової діяльності студентів; формування в студентів потреби 
безперервного самостійного поповнення знань; здобуття студентом глибокої 
системи знань як ознаки міцності знань; самостійна робота студентів як 
результат морально-вольових зусиль. 

Методичне керівництво самостійною роботою студента з дисципліни 
Рекреалогія здійснює викладач.  

Метою СРС є засвоєння навчальної програми в повному обсязі та 
послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що 
відіграє суттєву роль у підготовці сучасного фахівця вищої кваліфікації.  

В ході самостійної роботи студент має перетворитися в активного 
учасника навчального процесу, набути здатність самостійного оволодіння 
теоретичними і практичними компетенціями, вільно орієнтуватися в 
інформаційному просторі. 

 
Основні види самостійної роботи здобувача 

№  Вид самостійної роботи Години Терміни 
виконання 

Форма та метод 
контролю 

1 Самостійна робота з 
метою підготовки до 
поточних аудиторних 
занять 

32 щотижнево Усне та письмове 
опитування 



2 Аналіз конкретної 
виробничої ситуації та 
підготовка аналітичної 
записки (Case Study) 

23 2 рази на 
семестр 

Усне та письмове 
опитування 

3 Виконання 
індивідуальних 
навчально-дослідних 
завдань з доповіддю та  
презентацією  за 
заданою проблемною 
тематикою 

23 2 рази на 
семестр 

Виступ в аудиторії з 
презентацією, усний 

захист, дискусія в 
групі на тему 
презентації 

4 Підготовка до 
модульного контролю та 
іспиту 

22 3 рази на 
семестр 

Тестування у системі 
Сократ 

Разом 100   
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Контроль і оцінка результатів навчання 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% 
підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 
семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 
роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за 
результатами підсумкового контролю. 

 Вид навчальної діяльності  Бали 
Атестація 1 

1 Уважність на лекціях, наявність конспективних записів  6 
2 Участь у роботі на практичних заняттях 6 
3 Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка 

аналітичної записки (Case Study) 
6 

4 Виконання контрольних робіт, тестування 6 
5 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з 

доповіддю та  презентацією  за заданою проблемною 
тематикою 

6 

 Всього за атестацію 1 30 
 Атестація 2  
6 Уважність на лекціях, наявність конспективних записів 6 
7 Участь у роботі на практичних заняттях 6 
8 Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка 

аналітичної записки (Case Study) 
6 

9 Виконання контрольих робіт, тестування 6 
10 Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з 

доповіддю та  презентацією  за заданою проблемною 
тематикою 

6 

 Всього за атестацію 2  30 
 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності 
10 

 Підсумкове тестування 30 
 Разом 100 
 

 
Шкала оцінки знань здобувача 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою  
для екзамену 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В добре  75-81 С 
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66-74 D задовільно  60-65 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю  
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим  
повторним вивченням дисципліни 

 
Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 
дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку чи екзамену. 
Крім того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками 
контрольних заходів є виконання індивідуальної творчої роботи 
(презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 
неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 
документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 

 
Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Усний виступ, 
письмові 
відповіді, 

виконання і 
захист творчої 

роботи, 
тестування 

Критерії оцінювання 

5 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. 
Характеризує наявність: концептуальних знань; високого ступеню 
володіння станом питання; критичного осмислення основних теорій, 
принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності. 
Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 

Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо 
обґрунтована та осмислена. Достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 
письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 
питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 
обов’язкову літературу. Правильно вирішив більшість тестових 
завдань. 

3 

Відповідь фрагментарна. Відповідь демонструє нечіткі уявлення 
студента про об'єкт вивчення. Студент з розумінням відтворює 
основні професійні знання та правильно виконує основні прийоми і 
технічні операції, необхідні для даної роботи. Виконує навчально-
практичне завдання. Достатньо усвідомлено користується навчальною 
документацією. Потребує консультації викладача. При виконанні 
роботи припускається несуттєвих помилок і неточностей, які частково 
може виправити. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 Студент без достатнього розуміння відтворює компоненти 
професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні 



прийоми і технічні операції. З частковою допомогою викладача 
виконує навчально-практичне або контрольне завдання. При 
виконанні роботи припускається помилок, які самостійно виправити 
не може. Результат виконаної роботи не відповідає якісним 
показникам. Кількість правильних відповідей недостатня.  

1 

Студент без достатнього розуміння відтворює компоненти 
професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні 
прийоми і технічні операції. З частковою допомогою викладача 
виконує навчально-практичне або контрольне завдання. При 
виконанні роботи припускається помилок, які самостійно виправити 
не може. Результат виконаної роботи не відповідає якісним 
показникам.. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 

Студент з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі 
компоненти професійних знань та виконує окремі елементи 
навчально-практичного або контрольного завдання. При виконанні 
роботи припускається суттєвих помилок. Результат виконаної роботи 
не відповідає якісним показникам. Не вирішив жодного тестового 
завдання. 

 
 


