
Опис навчальної дисципліни «Природні туристичні ресурси Полтавщини» 

 
П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання НПП: Єрмаков Вячеслав Володимирович, к.геогр.н., доцент. E-mail: slav9724@gmail.com 

 

Кафедра: Географії та методики її навчання Факультет: Історії та географії 

Назва освітньої (освітніх) програми 
(програм), для якої (яких) пропонується 

НД: Освітньо-професійна програма 
«Туризм» 
 

 

Мета: сформувати систему знань про види і територіальну організацію природних туристичних 

ресурсів Полтавщини як умови для сталого розвитку туристичної діяльності. 

 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) 

Семестр: 3-й 

Статус НД: вибіркова 

Кількість кредитів/годин: 4/120 

Види індивідуальних завдань: не 

передбачено 

 
 

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни: Рекреаційні райони України, курортна 
справа і курортологія, туризмознавство, туристичне краєзнавство. 
 

 
 

 

Очікувані результати навчання(РНД): 
1) знати особливості природних туристичних ресурсів на території Полтавської області; 

2) знати компонентну структуру природних туристичних ресурсів на території Полтавщини; 

3) володіти основними методами вивчення природних туристичних ресурсів; 

4) аналізувати закономірності поширення об'єктів туристичної діяльності на основі використання 

природних туристичних ресурсів; 

5) знати територіальну організацію природних туристичних ресурсів Полтавщини й оптимальні 

шляхи їх використання; 

6) пропонувати оптимальні шляхи використання природних туристичних ресурсів в контексті 

розвитку туристичної діяльності в області; 

7) знати структуру природно-заповідного фонду Полтавської області як ресурсу туризму і рекреації. 

Мова викладання: українська 

 

Вид підсумкового контролю: залік 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 
Наукові засади вивчення туристичних ресурсів. 
Туристично-рекреаційне ресурсокористування. 
Оцінка природних туристично-рекреаційних ресурсів території. 
Природні умови розвитку туризму і рекреації на території Полтавщини. 
Природні туристичні ресурси Полтавщини. 
 

Форми і методи навчання: Методи за характером навчально-пізнавальної діяльності студентів: проблемного навчання (проблемного 



викладення матеріалу, групова дискусія); частково-пошуковий (евристичних запитань); дослідницький (наукові доповіді, наукові повідомлення). 
Методичні прийоми як компоненти методів: вербальні (розповідь, пояснення, дискусія); ілюстративно-демонстраційні (ілюстрування, 

демонстрування); прикладні (вправи, практичні завдання); інтерактивні (мозковий штурм). 
Методи за формою організації навчання: лекції (мультимедійна лекція (лекція - візуалізація)); практичні заняття; самостійна робота студентів 

(аудиторна, позааудиторна); індивідуальні заняття. 

Система оцінювання: 
– методи оцінювання: усний контроль (усний індивідуальний, усний фронтальний, усний кооперовано-груповий); письмовий контроль 

(письмовий індивідуальний, письмовий фронтальний, письмовий експрес контроль); графічний контроль (робота на контурних картах); тестовий 

контроль; контроль практичної діяльності (виконання контрольних практичних завдань); метод самоконтролю. 
 

– критерії оцінювання: 

Сума балів, накопичених 

студентом у процесі 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з навчальної 

дисципліни  

90-100 Відмінно –  знання особливостей туристичних ресурсів на території Полтавської області, 

вміння аналізувати закономірності поширення об'єктів туристичної діяльності на основі 

використання природних туристичних ресурсів, оцінювати природні туристичні ресурси, 

давати  характеристики природним туристичним ресурсам,  повне і ґрунтовне розкриття 

основних понять курсу та відмінне виконання практичних і самостійних завдань, лише з 

несуттєвими неточностями. 

75-89 

 

Добре – знання знання особливостей туристичних ресурсів на території Полтавської 

області, вміння аналізувати закономірності поширення об'єктів туристичної діяльності на 

основі використання природних туристичних ресурсів, оцінювати природні туристичні 

ресурси з незначними неточностями, вміння    давати  характеристики природним 

туристичним ресурсам,, деякі неточності у визначенні суті основних понять курсу, 

виконання практичних і самостійних завдань з кількома помилками. 

60-74 Задовільно – загалом демонструє знання змісту тем курсу, володіє мінімальним набором 

понять, недостатньо орієнтується  у складі та розміщенні природних туристичних 

Полтавської області, слабке розуміння  основних методів та прийомів аналізу природних 

туристичних ресурсів,  утруднення у характеристиці територіальної організації 

природних туристичних ресурсів Полтавщини, розкриття основного змісту теоретичних 

питань, але не повне, із значними помилками. Часткове виконання практичних і 

самостійних завдань зі значною кількістю недоліків. Виконання задовольняє мінімальні 

критерії.  

35-59 Незадовільно – демонструє слабке знання  змісту дисципліни,   видів природних 

туристичних ресурсів Полтавщини,  недостатньо орієнтується у розміщенні природних 

туристичних ресурсів Полтавської області, дає неповні характеристики районів і об’єктів 



 
 

туризму, слабке розуміння  основних методів та прийомів оцінки природних туристичних 

ресурсів,  фрагментарні знання основних термінів і понять курсу, невиконання або 

неправильне виконання основної кількості практичних і самостійних робіт з правом 

повторної перездачі. 

0-34 Незадовільно –  демонструє незнання змісту тем курсу, не володіє мінімальним набором 

понять, не орієнтується  у розміщенні основних районів і центрів туризму та рекреації 

Полтавської області, не розуміє  основних методів та прийомів оцінки природних 

туристичних ресурсів,  невміння давати  характеристики природних туристичних 

ресурсів, не в змозі застосовувати принципи і методи проведення науково-дослідних 

робіт у галузі досліджень природних туристичних ресурсів, фрагментарне і безсистемне 

розкриття основного змісту теоретичних питань з грубими помилками. Невиконання 

практичних і самостійних завдань. Необхідне повторне вивчення дисципліни. 

Основні інформаційні джерела:  
1. Алєшугіна Н.О. та ін. Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства: навчальний 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. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та метелика аналізу, термінологія, районування. - К., 2001. 
3. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство. Навч. посібник. - К.: Альтер-прес, 2003.- 352 с. 
4. Полтавська область: природа, населення, господарство. Географічний та історико-економічний нарис. - Вид. 2-е, доп. і перер. За ред. К.О.Маца 
/ Полтава: Полтавський літератор, 1998. – 336 с.; 
5. Полтавщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А.В. Кудрицького.-К.:УЕ, 1992. – 1024 с. 
6. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. – У 3-х частинах. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. 
– 552 с. 
6. Єрмаков В.В. Комплексне використання внутрішніх вод Полтавської області як об’єктів туризму і рекреації / Єрмаков В.В. // Географія та 
туризм: Наук. зб. / Ред. кол. : Любіцева О.О. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 45. – С 90-99. 
7. Єрмаков В.В. Наукові підходи до оцінки туристично-рекреаційного потенціалу внутрішніх вод Полтавської області / Єрмаков В.В. // Освітні й 
наукові виміри географії та туризму: матер. ІІ Всеукраїнської науково-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 26 березня 2019 р.) / 
відп. ред. О. А. Федій. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. – С. 126-128. 
8. Мелконян А.Г., Єрмаков В.В. Розвиток туристичних брендів на Полтавщині // Туристичний бренд як фактор формування позитивного іміджу 
України на світовому ринку : [Електронне видання] : Зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет конф. (Львів, 20 лютого 2020 р.) / Міністерство 
освіти і науки України, Львівський інститут економіки і туризму. − Львів : ЛІЕТ, 2020. С. 90-92. 
 
Електронні ресурси: 

1. Головне управління статистики у Полтавській області [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.poltavastat.gov.ua 

2. Закон України “Про курорти” від 5.10.2000 р., № 2026-III // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 50. - Ст. 435.  

3. Матеріали журналу «Гостиничный и ресторанный бизнес в Украине». – Режим доступу: www. hotelbiz.com.ua 

4. https://tourist.pl.ua/pamyatki-poltavshhini/ - Полтавщина туристична 

5. http://www.tourism.poltava.ua/arhitekturni_pamyatky/ - Полтава туристична 

6. Полтавська область: туристичний паспорт [Еленктронний ресурс] Режим доступу:http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/23-countries-

styding-tourism/292-ref19951102. 



7. Вся Полтава. Регіональна інформаційно-довідкова система. 

8. Полтавська область. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://uk.wikipedia./wiki/Полтавська_область 

9. Полтавська область: туристичний паспорт [Еленктронний ресурс] Режим доступу:http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/23-countries-

styding-tourism/292-ref19951102. 

10. Савіцька О.П. Стратегія розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти / О.П. Савіцька, Н.В. Савіцька [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/savicka.htm.  

11. Екологічний паспорт Полтавської області за 2016 рік [Електронний ресурс] − Режим доступу : http://www.aarhuspoltava.org.ua/re.html. 

12.  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=o4wQIwSHoUE http://www.eco-poltava.gov.ua/stan.htm Природа Полтавщини. 
 
Забезпечення: географічні і туристичні карти, атласи, мультимедійна апаратура. 

 


