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або за домовленістю чи електронною поштою 



Пререквізити навчальної 
дисципліни 

- 

Анотація дисципліни, мета 
та очікувані програмні 
результати навчальної 
дисципліни, основна 
тематика дисципліни 

Мета та завдання навчальної дисципліни: Мета 
викладання дисципліни охарактеризувати рівень 
ресурсозабезпеченості і економічного потенціалу Закарпаття 
та можливості розвитку різних видів туристичної діяльності 
в області. Туристичне краєзнавство Закарпаття орієнтована 
на засвоєння студентами найважливіших знань, необхідних 
для розуміння основних туристичних та краєзнавчих 
особливостей, процесів на Закарпатті. 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістових модулів: Вступ. Основи туризму. Особливості туризму 
в Україні. Оцінка природних ресурсів Закарпаття. Найважливіші 
події історичного минулого Закарпаття та події, пов’язані з 
туризмом краю. Суспільне середовище туризму. Оцінка історично-
культурних ресурсів Закарпаття. Аналіз туристичного попиту та 
туристичні продукти Закарпаття. Туристичні маршрути Закарпаття 

Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Критерії та засоби оцінювання:  

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує 
види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни 
передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання 
самостійних завдань. Контрольні заходи охоплюють поточний і 
підсумковий контроль.  

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться у таких 
формах: 

1. Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних 
занять.  

2. Поточний контроль.  
3. Підсумковий контроль, залік. 

Семестрове оцінювання результатів у формі заліку проводиться за 
5-бальною системою. 

Інші інформації про 
дисципліни (політика 
дисципліни, технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  

 

Відвідування навчальних занять обов'язкове, основні вимоги до 
студентів: активність на практичних заняттях, дедлайн, 
відпрацювання пропущених занять, допуск до підсумкового 
контролю;  

дотримання правил  академічної доброчесності: самостійне 
виконання навчальних і контрольних  завдань; правильне 
цитування з посиланням на автора, посилання на джерела 
інформації.  

При дистанційній або змішаній формах навчання  
використовується інструментарій платформи Google Classroom  

Навчальні ресурси: презентації лекцій, плани практичних занять, 
методичні вказівки та практичні рекомендації до виконання 
завдань на сторінці курсу в Google Classroom, методичні 
рекомендації до підготовки і захисту творчих проектів, виконання 
індивідуальних завдань і самостійної роботи. 



Базова література 
навчальної дисципліни та 
інші інформаційні ресурси 

Базова література. 
1. Данилюк Дмитро. Закарпаття, наш рідний край. Посібник 

з історичного краєзнавства. Ужгород: РІК-У, 2021. 286 с. 
2. Мигович, І. Закарпаття: на зламі епох : Статті. Виступи. 

Інтерв’ю / Іван Іванович Мигович. – Ужгород : Вид-во В. 
Падяка, 2008. – 384 с.  

3. Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі 
екосистеми Верхнього Потисся / під ред. Н. Бойко, Ш. 
Балажі ; М-во освіти і науки України, УжНУ, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Ін-т екології Карпат, М-во освіти 
Угорщини, Ніредьгазька вища школа. – Ужгород ; 
Ніредьгаза, 2008. – 380 с. 

4. Бергхауер Олександр – Товт Атілла: Туристична оцінка 
природних ресурсів Берегівського району Закарпатської 
області in «Тенденції та перспективи розвитку наки і 
освіти в умовах глобалізації». Переясляв-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди, 2017, pp. 39-41. 

5. Мій рідний край – моя земля : зб. творч. робіт юних 
екологів Закарпаття / Упр. освіти і науки, Закарпат. обл. 
держ. адмін. ; [редкол. : О.В. Геревич (голова редкол.) та 
ін.]. – Ужгород : Вид-во О.Гаркуші, 2008.– 172 с 

6. Попов, С. = Popov, S. Денні метелики (Lepidoptera, 
Rhopalocera) заплавних екосистем Закарпаття = Butterfl ies 
of the Transcarpathian Floodplain Ecosystems: моніторинг, 
екологія та охорона = Monitoring, Ecology and Conservation 
/ Сергій Попов = Sergey Popov ; АЛЕКСАНДОР, Світовий 
фонд охорони дикої природи, Голланд. т-во охорони 
метеликів, Великобритан. т-во охорони метеликів, Європ. 
т-во охорони метеликів, Держ. природознавч. музей НАН 
України, Фонді Вітлі. – Ужгород : Мистец. Лінія, 2008. – 
124 с. : іл. – Англ. та укр. мовою. 

7. Фіторізноманіття Карпат = Phytodiversity of the Carpathians 
: сучасний стан, охорона та відтворення = modern status, 
conservation and restoration : матеріали міжнар. наук. 
конф., присвяч. 15-річчю Міжвід. наук.-дослід. 
лабораторії охорони природ. екосистем Ужгород. нац. ун-
ту 11-13 верес. 2008 року = proceedigs of the International 
sciantifi c Conferense dedicated to the 15th anniversary of the 
Laboratory for Nature Protection of Uzhorod National 
University September 11-13, 2008. – Ужгород : 
Поліграфцентр «Ліра», 2008. – 196 с. – В надзаг. : М-во 
освіти і науки України, УжНУ, Міжвід. наук.-дослід. 
лабораторії охорони природ. екосистем, Держупр. 
охорони навколиш. природ. середовища в Закарпат. обл., 
Нац. природ. парк «Синевир», Ужан. нац. природ. парк, 
Регіон. ландшафт. парк «Зачарований край». – Укр. та 
англ. мовами. 

8. Бергхауер Олександр – Фодор Дюло – Товт Атілла: 
Туристична оцінка природних ресурсів Мукачівського 
району Закарпатської області in«Регіон – 2017: стратегія 
оптимального розвитку». Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, 2017, pp.35-38 



9. Міжгірщина – край краси і туризму / упоряд. Н. Биба ; 
фото: С. Вагерич, О. Гладовський, Ф. Клемба. – Ужгород : 
Ліра, 2008. – 44 с 

10. Туристичний путівник по Берегову (Береґсасу) / упоряд. 
Й. Торпої, фото Ф. Ласло. – Ужгород ; Берегово : Мистец. 
Лінія, 2008. – 56 с 

11. Kárpátalja : turisztikai útikönyv / Szerkesztő OlekszandrMarc 
senko. – Kijev : «Svit Uspihu» Kiadó Beregszászi Turisztikai 
Információs Központ, 2008. – 220 o. – Угор. мовою. 

12. Закарпатський обласний художній музей ім. Й. Бокшая : 
зб. статей та матеріалів / Закарпат. обл. худож. музей ім. 
Й. Бокшая ; авт. ідеї, упоряд. та відп. за вип. О. Зайцев. – 
Ужгород : Шарк. – 2008. – 130 с. 

 

 

 


