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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навча-

льним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, пе-

ревірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослід-

ницьких вмінь та навичок. 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 

визначають навчальна програма дисципліни, методичні матеріалами, 

завдання та вказівки викладача.  

Самостійна робота студента забезпечує система навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчаль-

ної дисципліни: підручники, навчально-методичні посібники, навча-

льно-методичний комплекс дисципліни тощо.  

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні пе-

редбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. 

Для самостійної роботи студенту також рекомендують відповідну 

наукову та фахову монографічну і періодичну літературу. 

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з конк-

ретної дисципліни студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого 

навчального закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (ла-

бораторіях), а також в домашніх умовах. 

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до зазда-

легідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального 

доступу студента до потрібних дидактичних засобів. 

Графік самостійної роботи доводять до відома студентів на початку 

поточного семестру. 

Самостійну роботу студентів організовує викладач через систему 

домашніх завдань, виконання яких має оцінювати викладач, і ця оцін-

ка має входити до семестрової оцінки студента. 

Завдання самостійної роботи студенти можуть виконувати індиві-

дуально. 

Контроль за виконанням самостійної роботи здійснюють згідно з 

вимогами і критеріями, описаними у навчально-методичному компле-

ксі дисципліни. Формами контролю за самостійною роботою може 

бути усне опитування на практичному занятті та перевірка письмових 

робіт. 
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 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНИХ РОБІТ 

Самостійна робота № 1 

Підготувати електронну презентацію на тему «Особливості розвит-

ку лікувально-оздоровчого туризму в країні (згідно варіанту)». 

Таблиця – Варіанти самостійної роботи 

Дві  

остані 

цифри 

залікової 

книжки 

Країна 

Дві 

останні 

цифри  

залікової 

книжки 

Країна 

Дві  

останні 

цифри  

залікової 

книжки 

Країна 

01 КНР 18 Нідерланди 35 США  

02 Японія 19 Румунія 36 Іспанія 

03 Республіка 

Корея 

20 Французька 

Республіка 

37 Республіка 

Ісландія 

04 Королівство 

Таїланд 

21 Республіка 

Перу 

38 Республіка 

Еквадор 

05 Республіка 

Албанія 

22 Італійська 

Республіка 

39 ПАР 

06 Республіка 

Індія 

23 Республіка 

Польща 

40 ОАЕ 

07 Канада 24 Чехія 41 Монголія 

08 Малайзія 25 Угорщина 42 Швей-
царська 

Конфедер
ація  

09 Республіка 

Індонезія 

26 Республіка 

Сербія 

43 Республіка 

Кіпр 

10 Австралійсь-

кий Союз 

27 Республіка 

Хорватія 

44 Республіка 

Білорусь 

11 Нова  

Зеландія 

28 Фінляндська 

Республіка 

45 Туніська 

Республіка 

12 Республіка 

Філіппіни 

29 Королівство 

Швеція 

46 Королівст-

во Марокко 

13 Латвійська 

Республіка 

30 Королівство 

Норвегія 

47 Литовська 

Республіка 

14 Республіка 

Сінгапур  

31 Республіка 

Болгарія 

48 Республіка 

Грузія 

15 Королівство 

Бельгія 

32 Держава 

Ізраїль 

49 Естонська 

Республіка 

16 Республіка 

Куба 

33 Арабська 

Республіка 

Єгипет 

50 Турецька 
Республік

а 
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17 Мальдівські 

Острови 

34 Турецька 

Республіка 
*  

*Якщо останні дві цифри залікової книжки перевищують 50, то не-

обхідно відняти 50, наприклад: ххх71 = 71-50 = варіант 21, тобто 

«Особливості організації туристичної поїздки в Республіку Перу». 

У роботі необхідно відобразити наступне: 

1) фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в країні; 

2) ресурсна база лікувально-оздоровчого туризму; 

3) типи та лікувальний профіль  санаторно-курортних закладів; 

4) внутрішня територіальна диференціація лікувально-оздоровчого 

туризму в країні, основні туристичні центри та курорти; 

5) сучасні тенденції та перспективи розвитку; 

 

Самостійна робота № 2 

Підготувати електронну презентацію на тему «Сучасний стан та 

перспективи розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні (в 

розрізі адміністративно-територіальних регіонів)». 

Вибір регіону здійснюється студентами довільно, у групі регіони 

не повторюються, обраний регіон реєструється у викладача.  

У роботі необхідно відобразити наступне: 

1) фактори розвитку та ресурсна база лікувально-оздоровчого ту-

ризму в регіоні 

2) місце лікувально-оздоровчого туризму в загальній туристичній 

діяльності в регіоні; 

3) лікувальний профіль санаторно-курортних закладів; 

4) основні курорти та їх спеціалізація 

5) сучасні тенденції та перспективи розвитку лікувально-

оздоровчого туризму в регіоні; 

 

 


