
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 5. 

 «Рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області» 

Рівень BO  Перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

 241 Готельно-ресторанна справа / Готельно-ресторанна справа 

 

Форма навчання  Денна 

Курс, семестр, протяжність  3 курс, 5 семестр, один семестр 

Семестровий контроль  Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

 150 год., 5 кред. (лекції 26 год., практичні 28 год.) 

  

Мова викладання  Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

 Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни  ст. викл. Безсмертнюк Тарас Петрович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

 Базові знання з основ туризмознавства 

Що буде вивчатися  Будуть вивчатися: рекреаційно-туристичні ресурси Волинської 

області природного походження; природно-антропогенні 

рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області; суспільні 

рекреаційно-туристичні ресурси Волинської області; подієві 

туристичні ресурси Волинської області; соціально-економічні 

туристичні ресурси Волинської області; рекреаційно-туристичні 

ресурси районів Волинської області. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 Необхідність вивчення дисципліни «Рекреаційно-туристичні 

ресурси Волинської області» продиктована сучасними 

тенденціями розвитку туристичної діяльності у світі. 

Ознайомлення з туристсько-рекреаційними ресурсами окремих 

регіонів, виявлення особливостей їх сучасного використання в 

туристсько-рекреаційній діяльності, встановлення проблем та 

перспектив розвитку індустрії туризму є важливою складовою 

підготовки фахівців у галузі туризму. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 Результати навчання: 

 РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії 

гостинності та рекреаційного господарства; 

 РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадянської свідомості; 

 РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності 

суспільства на основі розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

й уміннями 

(компетентності) 

 Компетентності: 

 Загальні компетентності 

 ЗК 01. 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, 

вести здоровий спосіб життя. 

 Спеціальні  компетентності 

 СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної 

діяльності. 

Інформаційне забезпечення  Фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки; електронні ресурси 

університету; Інтернет-ресурси.  

 Вивчення курсу потребує використання мультимедійного 

обладнання. Для вивчення курсу достатньо володіти такими 

програми як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Power Point. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

    https://wiki.vnu.edu.ua/wiki 

 


