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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 

 

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань, надбання 

вмінь та навичок у вільний від аудиторних навчальних занять час. 

Самостійна робота студента складається із підготовки до практичних й 

індивідуальних занять шляхом виконання усного та письмового домашнього 

завдання.  

У процесі самостійної роботи студенти повторюють й закріплюють той 

матеріал, що був розібраний з науково-педагогічним працівником на 

лекційних заняттях, а також опановують окремі програмні питання, що 

передбачені для самостійного вивчення.  

Самостійна робота окрім підготовки до практичних занять за 

відповідним планом, передбачає вивчення умов організації і проведення 

піших, лижних, водних, гірських туристично-краєзнавчих подорожей; 

набуття навиків формування складу експедиції, планування маршруту, 

залежно від поставлених завдань, складання технічних завдань, кошторису 

експедиції, звіту, ведення польової документації тощо, організції 

експедиційного побуту. Для цього, спираючись на прослуханий лекційний 

матеріал, опрацювавши основну і додаткову літературу, як навчальної 

дисципліни так і матеріалів сайтів управлінь туризму та курортів ОДА, 

ознайомившись із законодавчими і нормативними документа, студенти 

виконують презентації з використанням програмного забезпечення Microsoft 

Office PowerPoint.  
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ПЕРЕЛІК І ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Використовуючи програмне забезпечення Microsoft Office PowerPoint, 

підготовити презентацію на тему «Розвиток туристично-краєзнавчої 

діяльності в N-й області України». Для цього необхідно опрацювати 

літературні джерела та матеріали офіційних сайтів обласних управлінь з 

туризму та курортів обласних державних адміністрацій, які містять 

інформацію про: природні туристично-краєзнавчі ресурси області; історію 

становлення й розвитку туристичного краєзнавства, туристично-краєзнавчі 

об’єкти та особливості організації подорожей та експедицій в області. 

 

Варіанти: 

1. АР Крим;  

2. Вінницька область;  

3. Волинська область;  

4. Дніпропетровська область;  

5. Донецька область;  

6. Житомирська область;  

7. Закарпатська область;  

8. Запорізька область;  

9. Івано-Франківська область;  

10. Київська область;  

11. Кіровоградська область;  

12. Луганська область;  

13. Львівська область;  

14. Миколаївська область;  

15. Одеська область;  

16. Полтавська область;  

17. Рівненська область;  
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18. Сумська область;  

19. Тернопільська область; 

20. Харківська область;  

21. Херсонська область;  

22. Хмельницька область;  

23. Черкаська область;  

24. Чернівецька область;  

25. Чернігівська область 


