
                        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

   ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ ОДЕЩИНИ 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:   денна  

Освітній ступінь:   бакалавр         

Галузь знань:   24 Сфера обслуговування     

Спеціальність:   242 Туризм        

Освітня програма:              Туризм 

Рік навчання:   2   Семестр:    3   

Кількість кредитів (годин):  4  (120 год.: 12- лекції;  12- семінарські;  72 - самостійна                  

робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Євсєєва Діна Вікторівна       

Науковий ступінь, вчене звання, посада:  викладач кафедри управління 

підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочій e-mail: tornado200886@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: п’ятниця, 14.40-16.00     

 

3. Опис та мета дисципліни  
Дисципліна «Туристично-екскурсійні маршрути Одещини» є вибірковим  

компонентом підготовки здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 

242 Туризм освітньо-професійної програми «Туризм» та спрямована на формування і 

розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до 

державного стандарту підготовки бакалавра зі спеціальності 242 Туризм та освітньо-

професійної програми «Туризм».  

Необхідність вивчення  дисципліни обґрунтовується  особливостями 

територіальної організації рекреаційно-туристичного господарства Одеської області, 

наявними та перспективними туристично-екскурсійними маршрутами, виявленню їх місця 

та ролі на загальнодержавному ринку туристичних послуг. 

 «Туристично-екскурсійні маршрути Одещини» полягає у природних рекреаційних 

ресурсах (тема 1), історико-культурних рекреаційних ресурсах (тема 2), туристично-

рекреаційному господарстві Одеської області (тема 3), туристично-рекреаційному 

господарстві Великої Одеси(тема 4), туристично-рекреаційному господарстві Дунай-

Дністровського межиріччя (тема 5),  туристично-рекреаційному господарстві північних 

районів Одеської області  (тема 6), організації туристично-екскурсійних маршрутів в 

Одещині ( тема 7), туристсько-екскурсійних маршрутів різної практичної спрямованості 

(тема 8).  

Збільшення темпів розвитку індустрії туризму в Україні, зростання обсягів і 

розширення географії туристських потоків, зростання культурного обміну між Україною 

та іншими державами країнами суттєво відображається на вимогах до працівників 



вітчизняних туристичних підприємств, а саме до рівня їх професійної компетентності в 

царині географії туризму. Ознайомлення з туристично-рекреаційним потенціалом окремих 

регіонів України (Одещини), виявлення проблем і перспектив його використання в 

сучасній туристичній діяльності, розуміння шляхів вирішення актуальних питань 

розвитку туризму в Україні є важливою складовою підготовки фахівців у галузі туризму. 

На сучасному етапі виникає необхідність систематизації теоретичних знань, узагальнення 

вітчизняного та міжнародного досвіду туристичної діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни  є опанування наступних навчальних 

дисциплін:  «Регіональна економіка»,  «Рекреаційна географія»,  «Рекреаційні 

комплекси». 

   «Туристично-екскурсійні маршрути Одещини» тісно пов’язане  з такими предметами 

як:   «Туристичне краєзнавство Одеської області», «Географія туризму», «Туристичні 

ресурси України».  

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Туризм», державного стандарту підготовки магістрів зі спеціальності 242 

Туризм та Національної рамки кваліфікації. 

 

1. Знання про:   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; прагнення до 

збереження навколишнього середовища;  знання та розуміння предметної області та 

розуміння специфіки професійної діяльності. 

2. Уміння:  здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території;  

розуміння сучасних тенденції і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та 

окремих його форм і видів;  характеризувати рекреаційний ресурсний потенціал території; 

- аналізувати проблеми рекреаційного природокористування в регіоні;  надавати 

характеристику туристичного господарства Одеської області;  аналізувати регіональні 

особливості розвитку туризму в обласному регіоні, проводити аналіз взаємодії рекреації з 

навколишнім середовищем;  розробляти туристично-екскурсійні маршрути Подунав’я 

3. Комунікація:  пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору; 

розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт;  аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал території. 

4. Автономність та відповідальність: аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 

території;  пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.   

 

 

5. Структура дисципліни 

Тема 1.  Природні рекреаційні ресурси      

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Загальна характеристика 

природно-ресурсного потенціалу. 

2.  Кліматичні ресурси області та їх 

вплив на розвиток рекреації і 

туризму. 

3. Рельєф та водні ресурси Одещини. 

4. Бальнеологічні ресурси Одеської 

області. 

5. Біологічні ресурси Одещини.  

6. Екологічна ситуація в Одеському 

регіоні. 

 

1. Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч. 

посібник. Київ: Знання, 2008. 343 с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekre

atsiyna_geografiya  

2.Географія туризму : навч.-метод. посібник / О. 

В. Аріон, С. І. Уліганець.  К. : Альтерпрес, 2013.  

266 с.  

3.Рекреаційно-туристичні ресурси України з 

основами туристичного ресурсознавства: навч. 

посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, 

М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, 

І.М. Філоненко. Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015.  

492 с.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Ландшафтне різноманіття та його 

використання з рекреаційною метою.  

2. Лимани обласного регіону, як 

потенційні об’єкти лікувального 

туризму міжнародного значення. 

3. Проблеми рекреаційного 

природокористування в регіоні. 

4. Використання мінеральних вод та 

лікувальних грязей. 

5. Лісостепова зона –перспективи 

розвитку туризму і відпочинку. 

6. Особливості курортів Одещини, 

1.Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч. 

посібник. Київ: Знання, 2008. 343 с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekre

atsiyna_geografiya  

2.Рутинський М.Й. Географія туризму України: 

навч.-метод. Посібник. К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. 160 с. 

3.Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: навч. 

посібник. Ніжин: Вид-во НДУ імені М Гоголя, 

2010. 336 с.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.  Географічне положення та загальна 

характеристика Одеської області. 

2. Гідрографічна мережа Одещини.  

3. Геологічна будова та рельеф 

Одеського регіону.  

4. Морський шельф на Одещині. 

 

1.Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч. 

посібник. Київ: Знання, 2008. 343 с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekre

atsiyna_geografiya  

2.Рекреаційно-туристичні ресурси України з 

основами туристичного ресурсознавства: навч. 

посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, 

М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, 

І.М. Філоненко. Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015.  

492 с.  

3.Смаль І.В. Географія туризму та рекреація: 

словник-довідник.  Тернопіль: Навчальна книга-

Богдан, 2010. 208 c. 

 

Тема  2.  Історико-культурні рекреаційні ресурси. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Складові історико-культурного 

потенціалу Одеського регіону.  

2. Заклади культури Одещини. 

3. Архітектурні, історичні і культурні 

пам’ятки в Одеській області. 

4. Розважальні і наукові події на 

Одещині. 

1.Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч. 

посібник. Київ: Знання, 2008. 343 с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekre

atsiyna_geografiya  

2.Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: 

навч. посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, 

В.І. Стафійчук.  К.: Альтерпрес, 2007. 369 c.  

3.Рутинський М.Й. Географія туризму України: 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya


 навч.-метод. Посібник. К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. 160 с. 

4.Лебеденко О.М. Українське Подунав’я. 

Минуле та сучасне. Одеса: Астропринт, 2015. 

208 с.  

Семінарське заняття (4 год.): 

1.Причорномор’я у складі Російської 

імперії, заселення території у цей 

період. 

2.  Розселення слов’янських племен. 

Характеристика етнонаціонального 

складу населення Одещини. 

3.Особливості історико-економічного 

розвитку регіону. Існування 

Ізмаїльської області. 

4.Формування та розвиток 

специфічного історико-етнографічного 

регіону в межах сучасної Одещини. 

5.Особливості колонізації регіону в 

першій половині ХІХ століття. 

1.Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч. 

посібник. Київ: Знання, 2008. 343 с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekre

atsiyna_geografiya  

2.Макієнко О. А. Географія туризму. Методичні 

рекомендації для дистанційної підготовки до 

семінарських занять та самостійної роботи 

студентів закладів вищої освіти спеціальності 

«Туризм». Херсон, 2020.  58 с. 

3.Кушнір В.Г. Народознавство Одещини : навч. 

посіб. Одеса : Гермес, 2017. 245 с.  

4.Паламарчук С.В. Древняя и средневековая 

история населения междуречья Днестра и Дуная. 

Краткий историко-археологический очерк. 

Одесса, 2015. 56 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Пам’ятки археології. 

2. Історико-культурні пам’ятки в 

місцях компактного розселення 

основних етнонаціональних спільнот 

регіону.  

3. Перспективи розвитку етнічного 

туризму. 

4. Видатні суспільні діячі, 

життєдіяльність яких пов’язана з 

Одещиною. 

5.Розселення основних 

етнонаціональних груп та їх роль в 

господарському освоєні регіону. 

6.Історія адміністративно- 

теріторіального устрою. 

 

1.Рекреаційно-туристичні ресурси України з 

основами туристичного ресурсознавства: навч. 

посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, 

М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, 

І.М. Філоненко. Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015.  

492 с. 

2.Смаль І.В. Географія туризму та рекреація: 

словник-довідник.  Тернопіль: Навчальна книга-

Богдан, 2010. 208 c. 

3.Географічна енциклопедія України.     Т. 1 – 3. 

К.: Українська енциклопедія, 2017. 1993. 

Дністрянський М.С. Етногеографія України : 

Навч. посібник. Видавничий цент ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. 232 с.  

4.Кушнір В.Г. Народознавство Одещини : навч. 

посіб. Одеса : Гермес, 2017. 245 с.  

5.Лебеденко О.М. Українське Подунав’я. 

Минуле та сучасне. Одеса: Астропринт, 2015. 

208 с.  

6.Паламарчук С.В. Древняя и средневековая 

история населения междуречья Днестра и Дуная. 

Краткий историко-археологический очерк. 

Одесса, 2015. 56 с.  

 

Тема 3. Туристично-рекреаційне господарство Одеської області. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya


Лекція (2 год.): 
1. Рекреаційний комплекс 

Одеської області. 

2. Рекреаційно-туристична 

інфраструктура Одеської області. 

3. Характеристика Одеського 

курортного району. Курорти, їхня 

спеціалізація. 

4. Екологічний туризм. Сільський 

зелений туризм на Одещині. 

5. Впровадження виного туризму 

на Одещині. 

6. Водний туризм.  

7. Релігійний туризм.  

1.Любіцева О.О., Бабарицька В.К. 

Туризмознавство: вступ до фаху: підручник. 

Київ: Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2008. 335 с. URL: 

http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content

&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk  

2.Рутинський М.Й. Географія туризму України: 

навч.-метод. Посібник. К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. 160 с. 

3.Паламарчук С.В. Древняя и средневековая 

история населения междуречья Днестра и Дуная. 

Краткий историко-археологический очерк. 

Одесса, 2015. 56 с.  

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Курорти, які входять до його складу 

Білгород-Дністровського курортно-

рекреаційного району. 

Охарактеризуйте його ємкість та 

лікувально-оздоровчі профілі окремих 

курортів. 

2. Використання природно-ресурсного 

рекреаційного потенціалу в 

господарській діяльності. 

3.Охарактеризуйте ємкість, склад і 

лікувально-оздоровчу спеціалізацію 

Татарбунарського курортно-

рекреаційного району.  

4. Проблеми, які стримують 

подальший розвиток рекреаційного 

господарства регіону. 

5. Розвиток сільського туризму на 

Одещині 

6. Особливості релігійного туризму в 

Одеській області. 

1.Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: 

теорія та практика: підручник. 2-ге вид., перероб. 

і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 424 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy

_biznes 

2.Географія туризму : навч.-метод. посібник / О. 

В. Аріон, С. І. Уліганець.  К. : Альтерпрес, 2013.  

266 с.  

3.Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: 

навч. посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, 

В.І. Стафійчук.  К.: Альтерпрес, 2007. 369 c.  

4.Географічна енциклопедія України.     Т. 1 – 3. 

К.: Українська енциклопедія, 2017. 1993. 

Дністрянський М.С. Етногеографія України : 

Навч. посібник. Видавничий цент ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. 232 с.  

 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1.Характеристика дунайських портів 

Одещини 

2.Транспортна інфраструктура 

регіону, її  вплив на розвиток 

туристично-рекреаційної діяльності.  

3.Головні галузі промисловості 

Одеської області . 

1.Любіцева О.О., Бабарицька В.К. 

Туризмознавство: вступ до фаху: підручник. 

Київ: Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2008. 335 с. URL: 

http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content

&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk  

2.Рекреаційно-туристичні ресурси України з 

основами туристичного ресурсознавства: навч. 

посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, 

М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, 

І.М. Філоненко. Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015.  

492 с.  

3.Смаль І.В. Географія туризму та рекреація: 

словник-довідник.  Тернопіль: Навчальна книга-

Богдан, 2010. 208 c. 

4.Лебеденко О.М. Українське Подунав’я. 

Минуле та сучасне. Одеса: Астропринт, 2015. 

http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk
http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk
https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes
https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes
http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk
http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk


208 с.  

 

Тема 4. Туристично-рекреаційне господарство Великої Одеси 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Суспільно-географічні 

передумови формування та 

розвитку туристичного 

господарства Великої Одеси.  

2. Рекреаційний комплекс Одеси . 

3. Санаторно-курортні заклади та їх 

спеціалізація.  

4. Проблеми оптимізації 

рекреаційного середовища міста.  

 

1.Географія туризму : навч.-метод. посібник / О. 

В. Аріон, С. І. Уліганець.  К. : Альтерпрес, 2013.  

266 с.  

2.Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: 

навч. посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, 

В.І. Стафійчук.  К.: Альтерпрес, 2007. 369 c.  

3.Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: навч. 

посібник. Ніжин: Вид-во НДУ імені М Гоголя, 

2010. 336 с.  

4.Географічна енциклопедія України.     Т. 1 – 3. 

К.: Українська енциклопедія, 2017. 1993. 

Дністрянський М.С. Етногеографія України : 

Навч. посібник. Видавничий цент ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. 232 с.  

Семінарське заняття (4год.): 
1.Видатні уродженці Одеси та 

навколишніх районів. 

2.Екологічні проблеми обласного 

центру. 

3.Проблеми оптимізації рекреаційного 

середовища міста. 

4.Культові споруди обласного центру. 

1.Кляп М. П., Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди 

туризму: навч. посібник. Київ: Знання, 2013. 334 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/sucha

sni_riznovidi_turizmu   

2.Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Конспект 

лекцій з навчальної дисципліни «Географія 

туризму» (для студентів 1 курсу денної та 

заочної форм навчання напряму підготовки 

«Туризм»). Харків: ХНАМГ, 2012. 233 с. URL: 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf  

3.Одеська область: Моя мала Батьківщина/ 

голова ред. колегії О.Г. Топчієв; Відповідальний 

редактор Т. В. Погурельска.. Київ: Мапа, 2017. 

20 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Найбільш гострі екологічні 

проблеми нашого краю.  

2. Причини кризової екологічної 

ситуації з озером Сасик. 

3.  Забезпечення  Одещини якісною 

природною водою. 

  

1.Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: 

теорія та практика: підручник. 2-ге вид., перероб. 

і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 424 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy

_biznes 

2.Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: 

навч. посібник.  3-е вид., перероб. та доп.  К.: 

Альтерпрес, 2011.  462 с.  

3.Бабкин А.В. Специальные виды туризма. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 252 с.  

4.Яворська В. В. Основи екологічного туризму: 

навч. посіб. / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. 

Коломієць. Одеса: Вид-во "Друк Південь", 2018. 

232 с. 

 

Тема 5. Туристично-рекреаційне господарство Дунай-Дністровського межиріччя. 

https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu
https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu
https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf
https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes
https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes


Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1. Суспільно-географічні 

передумови формування та 

розвитку туристичного 

господарства Дунай-

Дністровського межиріччя.  

2. Придунайські озера.  

3. Перспективи розвитку 

санаторно-курортного 

господарства в регіоні.  

4. Місто Білгород-Дністровський та 

його місце в історико-культурному 

розвитку Дунай-Дністровського 

межиріччя.  

5.  Туристичний потенціал міста 

Ізмаїл.  

6. Вилкове – центр розвитку 

екологічного туризму.  

7.  Музеї. Видатні уродженці 

регіону.  

8. Екологічні проблеми Дунай-

Дністровського межиріччя.  

1.Кузик С.П. Географія туризму: навч. посібник  

К.: Знання, 2011. 271 с.  

2.Географічна енциклопедія України.     Т. 1 – 3. 

К.: Українська енциклопедія, 2017. 1993. 

Дністрянський М.С. Етногеографія України : 

Навч. посібник. Видавничий цент ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. 232 с. 

3.Одеська область: Моя мала Батьківщина/ 

голова ред. колегії О.Г. Топчієв; Відповідальний 

редактор Т. В. Погурельска.. Київ: Мапа, 2017. 

20 с.  

4.Одеський регіон : природа, населення, 

господарство : навч. посібник / О.Г. Топчієв, І.І. 

Кондратюк, О.І. Полоса та ін.; За заг. ред. О.Г. 

Топчієва. Одеса: Астропринт, 2018. 184 с. 

5.Паламарчук С.В. Забытая земля: историческая 

область Бессарабия. Одесса: Астропринт, 2016. 

288 с.  

6.Паламарчук С.В. Древняя и средневековая 

история населения междуречья Днестра и Дуная. 

Краткий историко-археологический очерк. 

Одесса, 2015. 56 с.  

Семінарське заняття (2 год.): 
1.Дунайський біосферний заповідник.  

2.Національний природний парк 

“Тузловськи лимани”.  

3.Регіональний ландшафтний парк 

“Ізмаїльські острови”.  

4.Ресурси розвитку етнографічного 

туризму.  

5.Використання історико-культурних 

рекреаційних ресурсів межиріччя в 

господарської діяльності.  

6.Туристичний потенціал міста 

Болград. 

7.Туристичний потенціал міста Кілія. 

1.Любіцева О.О., Бабарицька В.К. 

Туризмознавство: вступ до фаху: підручник. 

Київ: Видавничо-поліграфічний центр 

"Київський університет", 2008. 335 с. URL: 

http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content

&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk  

2.Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: навч. 

посібник. Ніжин: Вид-во НДУ імені М Гоголя, 

2010. 336 с.  

3.Бабкин А.В. Специальные виды туризма. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 252 с.  

4.Одеська область: Моя мала Батьківщина/ 

голова ред. колегії О.Г. Топчієв; Відповідальний 

редактор Т. В. Погурельска.. Київ: Мапа, 2017. 

20 с.  

5.Паламарчук С.В. Древняя и средневековая 

история населения междуречья Днестра и Дуная. 

Краткий историко-археологический очерк. 

Одесса, 2015. 56 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. ПЗФ міжнародного, державного та 

регіонального значення.  

2. Рекреаційна діяльність на 

територіях ПЗФ та водно-болотних 

угідь міжнародного значення.  

3. Основні напрями оптимізації 

заповідної справи в Одеській області. 

1.Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Конспект 

лекцій з навчальної дисципліни «Географія 

туризму» (для студентів 1 курсу денної та 

заочної форм навчання напряму підготовки 

«Туризм»). Харків: ХНАМГ, 2012. 233 с. URL: 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf  

2.Кузик С.П. Географія туризму: навч. посібник  

К.: Знання, 2011. 271 с.  

http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk
http://lgtinfo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=138&lang=uk
https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf


4. Законодавче та нормативне 

забезпечення створення ПЗФ.  

 

3.Яворська В. В. Основи екологічного туризму: 

навч. посіб. / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. 

Коломієць. Одеса: Вид-во "Друк Південь", 2018. 

232 с. 

4.Бабкин А.В. Специальные виды туризма. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. 252 с.  

 

Тема 6. Туристично-рекреаційне господарство північних районів Одеської області.  .   

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (2 год.): 
1. Суспільно-географічні 

передумови формування 

туристичного господарства 

північних районів Одеської 

області.  

2. Особливості природних 

рекреаційних ресурсів.  

3. Пам’ятники і пам’ятні місця 

історичних події.  

 

1.Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: 

навч. посібник.  3-е вид., перероб. та доп.  К.: 

Альтерпрес, 2011.  462 с.  

2.Кляп М. П., Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди 

туризму: навч. посібник. Київ: Знання, 2013. 334 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/sucha

sni_riznovidi_turizmu   

3.Одеський регіон : природа, населення, 

господарство : навч. посібник / О.Г. Топчієв, І.І. 

Кондратюк, О.І. Полоса та ін.; За заг. ред. О.Г. 

Топчієва. Одеса: Астропринт, 2018. 184 с. 

4.Паламарчук С.В. Забытая земля: историческая 

область Бессарабия. Одесса: Астропринт, 2016. 

288 с.  

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Розвиток туристичного 

господарства північних районів 

Одеської області.  

2. Видатні уродженці  північних 

районів Одещини. 

3. Екологічні проблеми  північних 

районів Одещини. 

4. Пам’ятні місця та пам’ятники. 

  

1.Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Конспект 

лекцій з навчальної дисципліни «Географія 

туризму» (для студентів 1 курсу денної та 

заочної форм навчання напряму підготовки 

«Туризм»). Харків: ХНАМГ, 2012. 233 с. URL: 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf  

2.Яворська В. В. Основи екологічного туризму: 

навч. посіб. / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. 

Коломієць. Одеса: Вид-во "Друк Південь", 2018. 

232 с. 

3.Рекреаційно-туристичні ресурси України з 

основами туристичного ресурсознавства: навч. 

посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, 

М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, 

І.М. Філоненко. Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015.  

492 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
1.Особливості природних 

рекреаційних ресурсів. 

2. Видатні уродженці регіону.  

3.ПЗФ північних районів Одещини. 

 

   

1.Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: 

теорія та практика: підручник. 2-ге вид., перероб. 

і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 424 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy

_biznes 

2.Яворська В. В. Основи екологічного туризму: 

навч. посіб. / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. 

Коломієць. Одеса: Вид-во "Друк Південь", 2018. 

232 с. 

https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu
https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu
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https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes


3.Одеський регіон : природа, населення, 

господарство : навч. посібник / О.Г. Топчієв, І.І. 

Кондратюк, О.І. Полоса та ін.; За заг. ред. О.Г. 

Топчієва. Одеса: Астропринт, 2018. 184 с. 

4.Паламарчук С.В. Забытая земля: историческая 

область Бессарабия. Одесса: Астропринт, 2016. 

288 с.  

 

Тема 7. Організація туристсько-екскурсійних маршрутів в Одещини. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1.Екскурсознавство – основа 

організації екскурсійної діяльності 

2.Види екскурсійних послуг 

3.Організація надання екскурсійних 

послуг на туристсько-екскурсійних 

підприємствах 

4.Організація різних видів екскурсії в 

залежності від мети, задач і форми 

проведення.  

5. Ресурси регіону які можуть бути 

задіяні при організації туристсько-

рекреаційних маршрутів.  

1.Масляк П. О. Рекреаційна географія: навч. 

посібник. Київ: Знання, 2008. 343 с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekre

atsiyna_geografiya  

2.Бейдик О.О. Унікальна Україна: географія та 

ресурси туризму: навч. посібник. К.: Альтерпрес, 

2013. 572 с.  

3.Бейдик О.О. Унікальна Україна: географія та 

ресурси туризму: навч. посібник. К.: Альтерпрес, 

2013. 572 с. 

 

 

Семінарське заняття (6 год.): 
1.Сутність екскурсії Класифікація 

екскурсій. 

2.Екскурсійний процес та 

екскурсійний метод. 

3.Особливі елементи екскурсійної 

діяльності. 

4.Тури вихідного дня. 

5. Технологічні етапи створення нової 

екскурсії. 

6. Методичні прийоми проведення 

екскурсій. 

7. Техніка ведення екскурсії. 

8. Професійна майстерність 

екскурсовода. 

1.Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Конспект 

лекцій з навчальної дисципліни «Географія 

туризму» (для студентів 1 курсу денної та 

заочної форм навчання напряму підготовки 

«Туризм»). Харків: ХНАМГ, 2012. 233 с. URL: 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf  

2.Кляп М. П., Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди 

туризму: навч. посібник. Київ: Знання, 2013. 334 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/sucha

sni_riznovidi_turizmu   

3.Бейдик О.О. Унікальна Україна: географія та 

ресурси туризму: навч. посібник. К.: Альтерпрес, 

2013. 572 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Ландшафтне різноманіття та його 

використання з рекреаційною метою.  

2. Професійні  вимоги, складові 

професії екскурсовода. 

3. Підготовка екскурсовода. 

4. Диференційований підхід до 

екскурсійного обслуговування. 

5. Лимани обласного регіону, як 

потенційні об’єкти лікувального 

туризму міжнародного значення. 

6. Проблеми рекреаційного 

1.Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: 

теорія та практика: підручник. 2-ге вид., перероб. 

і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 424 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy

_biznes 

2.Кузик С.П. Географія туризму: навч. посібник  

К.: Знання, 2011. 271 с.  

3.Яворська В. В. Основи екологічного туризму: 

навч. посіб. / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. 

4.Коломієць. Одеса: Вид-во "Друк Південь", 

2018. 232 с 

https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://pidru4niki.com/1584072015349/turizm/rekreatsiyna_geografiya
https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf
https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu
https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu
https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes
https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes


природокористування в регіоні.  

 

Тема 8. Туристсько-екскурсійні маршрути різної практичної спрямованості. 

Перелік питань/завдань, що 

виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали 

та ресурси 

Лекція (4 год.): 
1.Туристські маршрути. 

2.Популярні туристичні маршрути та 

екскурсійні об'єкти Одещини.  

3.Екологічні маршрути.  

4.Історико-культурні маршрути.  

5.Етнографічні маршрути. 

1.Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Конспект 

лекцій з навчальної дисципліни «Географія 

туризму» (для студентів 1 курсу денної та 

заочної форм навчання напряму підготовки 

«Туризм»). Харків: ХНАМГ, 2012. 233 с. URL: 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf  

2.Бейдик О.О. Унікальна Україна: географія та 

ресурси туризму: навч. посібник. К.: Альтерпрес, 

2013. 572 с.  

3.Рекреаційно-туристичні ресурси України з 

основами туристичного ресурсознавства: навч. 

посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, 

М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, 

І.М. Філоненко. Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015.  

492 с.  

Семінарське заняття (6 год.): 
1.Класифікація туристських 

маршрутів. 

2.Методика проведення туристського 

маршруту. 

3.Туристські маршрути. 

4.Орієнтування на місцевості. 

5.Розробка маршруту екскурсії. 

6.Комплексні маршрути. 

7.Методичні принципи розробки 

туристських маршрутів. 

8.Маркірування туристських 

маршрутів. 

9. Поділ маршрутів за категоріями 

складності. 

 

1.Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: 

теорія та практика: підручник. 2-ге вид., перероб. 

і доп. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 424 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy

_biznes 

2.Кляп М. П., Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди 

туризму: навч. посібник. Київ: Знання, 2013. 334 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/sucha

sni_riznovidi_turizmu   

3.Рекреаційно-туристичні ресурси України з 

основами туристичного ресурсознавства: навч. 

посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, 

М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, 

І.М. Філоненко. Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015.  

492 с.  

4.Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: навч. 

посібник. Ніжин: Вид-во НДУ імені М Гоголя, 

2010. 336 с.  

Завдання для самостійної роботи: 
1. Особливості проведення різних 

видів екскурсій. 

2. Використання мінеральних вод та 

лікувальних грязей. 

3. Лісостепова зона –перспективи 

розвитку туризму і відпочинку. 

4. Особливості курортів Одещини. 

5. Основи музеєзнавства. 

6. Особливості проведення екскурсій в 

1.Поколодна М.М., Полчанінова І.Л. Конспект 

лекцій з навчальної дисципліни «Географія 

туризму» (для студентів 1 курсу денної та 

заочної форм навчання напряму підготовки 

«Туризм»). Харків: ХНАМГ, 2012. 233 с. URL: 

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf  

2.Кляп М. П., Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди 

туризму: навч. посібник. Київ: Знання, 2013. 334 

с. URL: 

https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/sucha

https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf
https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes
https://pidru4niki.com/10290718/turizm/turistichniy_biznes
https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu
https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu
https://ecology.udau.edu.ua/assets/files/0314.pdf
https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu


музеях. 

7. Вимоги до екскурсоводів. 

8. Методичні прийоми ведення 

екскурсії. 

sni_riznovidi_turizmu   

3.Бейдик О.О. Рекреаційні ресурси України: 

навч. посібник.  3-е вид., перероб. та доп.  К.: 

Альтерпрес, 2011.  462 с.  

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 
Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша 

дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських доповідях   є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю  

Зразок модульної контрольної роботи 
Варіант № 1  

1.  Географічне положення  Одеської області.  

2. Екологічна ситуація в регіоні та її вплив на розвиток рекреаційного комплексу. 

3. Рекреаційно-туристичні ресурси міста Вилкове. 

Варіант  №  2  

1. Водні рекреаційні ресурси Одеської області.  

2. Рекреаційно-туристичні ресурси міста Ізмаїл.   

3. Охарактеризуйте ємкість, склад і лікувально-оздоровчу спеціалізацію 

Татарбунарського курортно-рекреаційного району.   

Варіант № 3 

1. Рекреаційні ресурси Українського Придунав’я та їх використання.  

2. Загальні особливості соціально-економічного розвитку області. 

3. Рекреаційно-туристичні ресурси міста Одеса. 

Варіант № 4 

1. Кліматичні рекреаційні ресурси Одеської області . 

2. Лікувально-курортна діяльність в Одеській області. 

3. Охарактеризуйте Одеський курортний район.  Курорти, які входять до його складу, яка 

їхня спеціалізація.  

Варіант №  5 

1. Роль Дунайського біосферного заповіднику в розвитку туристично-рекреаційної 

діяльності в Україні, Чорноморському басейні.  

2. Рекреаційно-туристичні ресурси лісостепової частини Одещини. 

https://pidru4niki.com/1584072043514/turizm/suchasni_riznovidi_turizmu


3. Охарактеризуйте ємкість, склад і лікувально-оздоровчу спеціалізацію 

Татарбунарського курортно-рекреаційного району. 

 

Форма підсумкового контроля залік 
Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті (результати поточного та 

проміжного контролю).  

 

Перелік питань для   самоконтролю: 

1. Географічне положення Одеської області. 

2. Кліматичні рекреаційні ресурси Одеської області. 

3. Водні рекреаційні ресурси Одеської області. 

4. Історико-культурна спадщина Українського Придунав’я.  

5. Рекреаційні ресурси Українського Придунав’я та їх використання.  

6. Трудові ресурси Одеської області та їх використання.  

7. Демографічні процеси в регіоні.  

8. Соціально-економічний розвиток Одещини. 

9. Шляхами історико-культурних пам’яток Одещини.  

10. Багатоетнічна Південна Бессарабія.  

11. Біорезервати національного значення Південної Бессарабії.  

12. Шляхами видатних діячів Одещини.  

13. Південна Бессарабія (Українське Придунав’я) – унікальний історико-географічний 

регіон України. 

14. Сучасна етнонаціональна структура населення області. 

15. Статево-вікова структура населення. Співвідношення основних вікових 

контингентів населення. 

16.  Розселення населення Одеської області.  

17.  Загальні особливості соціально-економічного розвитку області.  

18.  Роль Дунайського біосферного заповіднику в розвитку туристично-рекреаційної 

діяльності в Україні, Чорноморському басейні.  

19.  Пляжні ресурси. Курортно-рекреаційні райони. 

20.  Лікувально-курортна діяльність в Одеській області. 

21.  Природно-заповідний фонд Одещини: перспектива розвитку.  

22. Історико-географічні особливості розвитку міста Білгород-Дністровський.  

23. Штурм міста Ізмаїл військами А.В. Суворова як чинник розвитку туризму в 

Українському Придунав’ї.  

24. Білгород-Дністровська фортеця – найбільш відомий історико-культурній 

рекреаційний ресурс Одещини.  

25. Рослинний світ Одеської області.  

26. Тваринний світ Одеської області.  

27. Соціально-екологічні проблеми в Одеській області. 

28.  Екологічна ситуація в регіоні та її вплив на розвиток рекреаційного комплексу. 

29.  Рекреаційно-туристичні ресурси лісостепової частини Одещини. 

30.  Рекреаційно-туристичні ресурси міста Одеса. 

31.  Рекреаційно-туристичні ресурси міста Ізмаїл.  

32.  Рекреаційно-туристичні ресурси поселень, що входять до складу Білгород-

Дністровської міської ради. 

33.  Рекреаційно-туристичні ресурси міста Вилкове.  

34.  Перспективи розширення природно-заповідного фонду Одеської області. 

35.  Охарактеризуйте Одеський курортний район. Які курорти входять до його складу, 

яка їхня спеціалізація?  

36.  Які курорти входять до складу Білгород-Дністровського курортно-рекреаційного 

району. Охарактеризуйте його ємкість та лікувально-оздоровчі профілі окремих 



курортів.  

37.  Охарактеризуйте ємкість, склад і лікувально-оздоровчу спеціалізацію 

Татарбунарського курортно-рекреаційного району.  

38.  Загальна екологічна ситуація в регіоні. Екологічні проблеми та їх вплив на 

розвиток туризму.  

  

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 
 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку 

за традиційною шкалою 

 

Таблиця 1. 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 
 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Під час  поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати  самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до   «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в  ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-

dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

Максимальна 

кількість 

балів 

70 балів 
(поточний контроль) – середньозважений бал 

оцінок за відповіді на семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів 
(проміжний 

контроль) – за 

результатами  

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


 

 

Таблиця 2  

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 

послуговується науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу, розв’язує задачі стандартним способом, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань 

не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні 

знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак 

не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним 

матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває 

зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання 

явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та 

не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та 

практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Презентація до теми 5 

Конспект тем для самостійної роботи 5 

Реферат 5 

Проходження курсів у відповідності до тем 

навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  

Prometheus та ін. 

5 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних 

завдань складає 5 балів. 



Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло 

визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи 

з усними джерелами є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її 

опрацьовувати. Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, 

вміння нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити 

обґрунтовані висновки. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може 

запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та 

погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів 

протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. 

Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

Тематика рефератів: 
1. Географічне положення Одещини як чинник розвитку туризму. 

2. Кліматичні рекреаційні ресурси Одеської області. 

3. Водні рекреаційні ресурси Одеської області. 

4. Історико-культурна спадщина Українського Придунав’я.  

5. Лікувально-курортна діяльність в Одеській області. 

6. Рекреаційні ресурси Українського Придунав’я та їх використання.  

7. Рекреаційні ресурси лісостепової частини Одещини. 

8. Перспектива використання озера Ялпуг в туристичної діяльності. 

9. Рекреаційні ресурси північних степових районів Одеської області. 

10. Дунайський біосферний заповідник - об’єкт природно-заповідного фонду 

світового значення. 

11.  Історичні міста Одеської області як об’єкти відвідання туристами.  

12.  Ресурси розвитку етнічного туризму в регіоні.  

13.  Лікувально-курортна діяльність в Одеській області.  

14.  Стан та перспективи розвитку туризму в місті Одеса. 

15.  Стан та перспективи розвитку туризму в місті Болград. 

16.  Стан та перспективи розвитку туризму в місті Вилкове.  

17.  Стан та перспективи розвитку туризму в місті Ізмаїлі.  

18.  Стан та перспективи розвитку туризму в місті Білгород-Дністровський. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – для 

дисциплін, викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за 

кожне питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на          

коефіцієнт 0,3. 

 

 

 



Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 
 

Питання 1   за вірну повну відповідь = 10 балів 

Питання 2 за вірну повну відповідь = 10 балів 

Питання 3   за вірну повну відповідь = 10 балів 

Усього 30 балів 

 

 

 

Викладач                                                  Євсєєва  Д.В. 

                 (     ) 
 

Затверджено на засіданні кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю  
 

протокол № 8 від «12» січня 2022 р. 

 

Завідувач кафедри                                                              Метіль Т.К. 

                
     ) 

 

 


