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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

1.1. Адреса: вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008 Контактні телефони 

тел. (0342) 59-61-67 е-таіі: ргуг_дер@ри. і£ иа 

Інформація про склад керівництва 

Директор Інституту: Кланічка Володимир Михайлович - кандидат фізико-

математичних наук, професор 

Приймальня директора: (0342) 59-61-62 е-таіі: утк@ри.і£иа 

Заступник директора: Матківський Микола Петрович - кандидат технічних наук, 

доцент тел. (0342) 59-61-67 

Заступник директора: Шпарик Юрій Степанович - доктор 

сільськогосподарських наук, доцент тел. (0342) 59-61-67 

Вчений секретар ради: Глодан Оксана Ярославівна - кандидат біологічних наук, 

доцент тел. (0342) 59-61-70 

Голова науково-методичної ради: Шпарик Юрій Степанович - доктор 

сільськогосподарських наук, доцент тел. (0342) 59-61-67 

Методист заочної форми навчання: Васечко Леся Іванівна тел. (0342) 59-61-67 

Диспетчер: Яцук Надія Іванівна 
тел. (0342) 59-61-62 

mailto:pryr_dep@pu.if.ua
mailto:vmk@pu.if.ua


1.2. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ КАФЕДРИ ГЕОГРАФІЇ ТА 

ПРИРОДОЗНАВСТВА, ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 

КАФЕДРА ГЕОГРАФІЇ ТА ПРИРОДОЗНАВСТВА 

(вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76000 

е-mail: syvulja@ukr.net) 

Склад кафедри: 

1. Гуцуляк Василь Миколайович - завідувач кафедри, доктор географічних наук, 

професор 

2. Сав’юк Мирослав Іванович - кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент 

3. Гілецький Йосип Романович - кандидат педагогічних наук, доцент 

4. Сливка Роман Радославович - кандидат географічних наук, доцент 

5. Атаманюк Ярослава Дмитрівна - кандидат географічних наук, доцент 

6. Фоменко Наталія Володимирівна - кандидат географічних наук, доцент 

7. Закутинська Ірина Іванівна - кандидат географічних наук, викладач 

8. Лотоцька Мирослава Петрівна - старший викладач 

9. Венгерчук Світлана Миронівна - викладач 

10. Тимофійчук Надія Миколаївна - асистент 

11. Бєлова Наталія Володимирівна –кандидат географічних наук, викладач 

12. Червінський Андрій Іванович – кандидат історичних наук, викладач 



2. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

В ІНСТИТУТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ 

НАВЧАННЯ 

Шифр Напрям та 

спеціальність 

Освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

Форма 

навчання 

Термін 

навчання 

014 Середня освіта 

(географія) 

бакалавр денна 4 роки 

103 Науки про Землю 

(географія) 

бакалавр денна 4 роки 

014 Середня освіта 

(географія) 

бакалавр заочна 4 роки 

103 Науки про Землю 

(географія) 

бакалавр заочна 4 роки 

014 Середня освіта 

(географія) 

спеціаліст денна 1 рік 

103 Науки про Землю 

(географія) 

спеціаліст денна 1 рік 

014 Середня освіта 

(географія) 

спеціаліст заочна 1 рік 

103 Науки про Землю 

(географія) 

спеціаліст заочна 1 рік 

014 Середня освіта 

(географія) 

магістр  денна 1,5 роки  

103 Науки про Землю 

(географія) 

магістр денна 1,5 роки 



3. УМОВИ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНУ БАЗУ ФАКУЛЬТЕТУ) 

Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами та спеціальностями 

забезпечена приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, 

проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного фонду на 

одного студента не менша 10 м2. 
Інститут природничих наук, на площах якого, в основному, здійснюється навчальний 

процес підготовки фахівців за даними спеціальностями, забезпечений в повному обсязі як 

аудиторним фондом, так і навчальними та науковими лабораторіями. Навчальні аудиторії 

кафедри підключені до мережі Internet.  

Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, 

проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко застосовується 

обладнання та території наукових підрозділів Інституту природничих наук. 



4. ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад використовує 

різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, тематичні, підсумкові, 

лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, семінарські заняття (у формі 

діалогу, тренінгів, ділової гри, конференцій тощо), консультації (колективні, 

індивідуальні, групові), а також реалізує різні форми поточного та підсумкового 

контролю (тестування, виконання практичних завдань, розв’язування географічних, 

фізичних, математичних та ін. задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та 

екзамени, контрольні, курсові роботи). 

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види навчальних та 

виробничих практик, а також готують протягом навчання курсові, дипломну роботи. 

Практика проводиться у виробничих та навчально- освітніх закладах міста. Під час 

практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до 

спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів власних 

курсових та дипломних досліджень. 

Семестровий контроль рівня знань та успішності студентів відбувається у формі 

екзамену/заліку. Підсумкова оцінка (максимум 100 балів) визначається як сума оцінок 

за поточний контроль знань та результатів складання змістових модулів. 

При поточному контролі оцінюються: систематичність роботи на семінарських 

заняттях, рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах, знання 

навчального та наукового матеріалу, активність при обговоренні питань. При 

виставленні балів за модульний контроль оцінюються: рівень теоретичних знань та 

практичні навички з тем, включених до змістових модулів, самостійне опрацювання 

тем, написання реферату, контрольних робіт, підготовка наукової доповіді із 

запропонованих тем, конспект і захист монографії. 

Академічні успіхи студента виставляються у відомостях успішності за 

стобальною, національною та шкалою ЕСТS. Встановлюється таке співвідношення 

між шкалою оцінок ЕСТS, національною шкалою оцінювання і 100-бальною шкалою. 

Відповідно до видів контролю набутих студентом знань та вмінь, 100- бальна 

шкала передбачає врахування поточних оцінок, підсумкових балів, балів за 

контрольну роботу, балів за індивідуальну роботу, а також екзаменаційних балів 

шкала ЕСТ8 національна шкала університетська шкала 

А 5 (ВІДМІННО) 
 

90-100 

В 4 (ДОБРЕ) ЗАРАХОВАНО 80-89 

С 
  

70-79 



D 3 (ЗАДОВІЛЬНО) 
 

60-69 

Е 50-59 

Fx 2 (НЕ 

ЗАДОВІЛЬНО) 

НЕ ЗАРАХОВАНО 26-49 

з можливістю повторного 

F 1-25 

Обчислення балів для студентів денної форми з навчальної дисципліни 

передбачено семестровий контроль у формі екзамену. Підсумковий бал з навчальної 

дисципліни складається з підсумкового семестрового балу та балу за екзамен 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 - «відмінно», 4 - «добре», 3 - «задовільно», 2 

- «незадовільно» ) - виставляються під час проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру 

за результатами роботи на семінарських заняттях і є середнім арифметичним 

(заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані 

«незадовільні» оцінки враховуються при додаванні оцінок і входять у загальну 

кількість отриманих оцінок 

Результати екзамену (бал за екзамен) оцінюється максимально 50 балів. 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового 

балу (максимально 50 балів) та балу за екзамен (максимально 50 балів). 



5. ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
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6. РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



7. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОКР «СПЕЦІАЛІСТ» 

014  Середня освіта (Географія), 103 Науки про Землю (Географія) 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Назва дисципліни: Інтелектуальна власність 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр І 

Вивчаються теоретичні і практичні питання щодо правової охорони в Україні і 

світі об’єктів інтелектуальної власності й правила використання їх на ліцензійній 

основі. Студенти засвоюють основи патентного авторського права. 

Охорона об’єктів інтелектуальної власності. Охорона винаходів, корисних 

моделей, промислових зразків, сортів рослин та ін. Правові засади охорони знаків для 

товарів і послуг. Авторське право і суміжні права. Правова охорона секретів 

виробництва. Охорона об’єктів інтелектуальної власності на ліцензійній основі. 

Міжнародна охорона інтелектуальної власності. 

Тривалість. Всього - 30 год., лекції -10 год., самостійна робота - 20 год. 

Форма контролю - залік 

Назва дисципліни: Географія релігій 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр І 

Формування у студентів уявлень про просторову організацію сакрального життя 

світу та України. 

Територіальна організація духовно-культурного життя населення світу та 

України. 

Географія релігій в системі наук. Методологія і методика досліджень духовно-

культурної сфери. Феномен релігійного життя людини. Взаємозв’язок релігії і 

довкілля. Територіальна організація церкви. Географічна типологія релігій світу. 

Географія світових релігій світу. Географія національних релігій світу. Локальні 

релігії, культи і вірування. Вплив сучасних релігій на суспільне життя світу. 

Сакральна географія України. 

Тривалість. Всього - 45 год., лекції -10 год., практичні - 6 год., самостійна робота 

- 29 год. 
Форма контролю - залік 

2. Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки 

Назва дисципліни: Теорії і концепції суспільної географії 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр І 

Теорія і методологія географічної науки. Поняття методології науки. Поняття 

наукової проблеми. Поняття про методологічні проблеми науки. Базові поняття теорії 

географії. 



Об’єкт і предмет географії. Філософсько-методологічне обгрунтування проблеми 

взаємодії природних і соціально-економічних утворень. Основи процесу 

географічного пізнання. 

Загальні проблеми методики наукового дослідження.поняття процесу пізнання і 

побудова програми дослідження. 

Класифікація методів науки. Методи спостереження. Експеримент. Методи 

узагальнення. Географічні відкриття. Географічна картина світу. 

Систематизація та класифікація в географії. Г еографічне районування. 

Тривалість. Всього - 120 год., лекції - 20 год., практичні - 20 год., самостійна 

робота - 80 год. 

Форма контролю - екзамен 

Назва дисципліни: Геоінформаційні технології в географії 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр ІІ 

Освоєння студентами теоретичних уявлень і практичних умінь щодо 

використання комп’ютерних технологій досліджень. 

Географічна інформаційна система, як комп’ютерна база просторово 

організованих даних у поєднання з електронними засобами та програмами їх аналізу. 

Поняття «ГІС-технологія». Можливості ГІС-технологій. База даних. Програмне 

забезпечення. Технологічне обладнання. Методологічна структура ГІС та її основних 

технологічних зв’язків. Сфери застосування ГІС. Інфраструктура просторових даних. 

Мережа і послуги Інтернет. Національна програма інформатизації України. 

Тривалість. Всього - 75 год., лекції -14 год., практичні - 12 год., самостійна 

робота - 49 год. 

Форма контролю - залік 

Назва дисципліни: Основні проблеми фізичної географії 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр ІІ 

Формування знань студентів про еволюцію теоретичних основ фізичної 

(природної) географії від фундаментальних здобутків початку ХІХ ст. до новітніх 

тенденцій. Вивчення дисципліни базується на знанні студентами курсів загального 

землезнавства, фізичної географії материків та океанів, України, ландшафтознавства, 

історичної географії, природокористування, філософії, екології та інших спеціальних і 

суміжних дисциплін, які вивчалися на попередніх курсах навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: сутність філософських проблем географії, природознавства, фізичної 

географії; підходи до вивчення сучасних проблем фізичної географії; 



основні положення теорії та методології фізичної географії;комплекс методів, які 

використовуються у географічних дослідженнях;принципи фізико- географічного 

районування; закономірності, які визначають внутрішню єдність природи регіонів. 

вміти: використовувати основні поняття і терміни фізичної географії;розрізняти і 

застосовувати методи сучасних географічних досліджень;характеризувати сучасні 

проблеми географії; індетифікувати фізико-географічні райони; давати комплексну 

характеристику природи окремого регіону;передбачати можливі зміни природи, 

пов’язані з розробкою ресурсів, в тому або іншому регіоні країни;проводити оцінку 

екологічного стану регіону. 

У системі підготовки географів курс дуже важливий і пов’язаний з процесом 

усвідомлення ролі географії у сучасному житті 

Тривалість. Всього - 105 год., лекції - 18 год., практичні - 18 год., самостійна 

робота - 69 год. 

Форма контролю - екзамен 

Назва дисципліни: Географія стихійних лих конфліктів 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр ІІ 

Місце географії конфліктів в системі наук. Становлення географії конфліктів як 

нового напрямку географії 

Чинники, структура, форми і типологія територіально-політичного 

конфліктівІсторико-географічний вимір поширення конфліктів 

Конфлікти після розпаду біполярного устрою світу: причини і тенденції 

поширення 

Сучасне геоконфліктологічне положення України: причин і наслідків 

територіально-політичних конфліктів 

Тривалість. Всього - 75 год., лекції -14 год., практичні - 12 год., самостійна 

робота - 49 год. 

Форма контролю - залік 

3. Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Назва дисципліни: Географія Карпатського регіону 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр І 

Сучасні географічні дослідження Українських Карпат 

Географічне положення Українських Карпат та його оцінка. 

Природні умови та ресурси території їх використання та охорона. Фізико- 

географічне районування території. Населення та праце-ресурсна ситуація.Розселення 

та розвиток поселень. 

Особливості формування, розвитку та функціонування господарського комплексу 

Карпатського регіону. 

Особливості функціонування виробничої сфери Карпатського регіону. 



Особливості функціонування невиробничої сфери та зовнішньо-економічні 

зв’язки. 

Обумовленість сталого розвитку регіону та необхідність його державного 

регулювання. 

Інноваційне стимулювання сталого розвитку регіону в контексті ринкових 

відносин. 

Тривалість. Всього -120 год., лекції -20 год., практичні - 20 год., самостійна 

робота - 80 год. 

Форма контролю - екзамен 

Назва дисципліни: Географія туризму країн світу 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр ІІ 

Мета даного курсу - дати студентам поглиблені теоретичні та практичні 

відомості про класифікацію туризму, структуру та поширення туристських ресурсів, 

основні чинники, напрями та тенденції розвитку туризму, міжнародне 

співробітництво у галузі туризму, особливості його розвитку в регіонах світу та 

України. 

Головні завдання курсу: 

- розкрити понятійно-термінологічний апарат географії туризму; 

- розкрити зміст рекреаційної діяльності і висвітлити соціально-економічну 

сутність туризму; 

- трозкрити зміст туристичних ресурсів, засобів їх використання і оцінки; 

- висвітлити механізм туристичного районування; 

- охарактеризувати сучасний етап розвитку туристичної діяльності на всіх 

ієрархічних рівнях. 

Тривалість. Всього - 105 год., лекції - 18 год., практичні - 18 год., самостійна 

робота - 69 год. 

Форма контролю - екзамен 

Назва дисципліни: Конструктивна географія 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр ІІ 

Знайомство з основами конструктивної географії, показати можливості її 

практичного застосування у різноманітних областях життєдіяльності людини, зміни 

змісту і функцій географії в постійно змінному світі. 

Завдання курсу: 

• висвітлити сутність, методи досліджень, об’єкт і предмет конструктивної 

географії; 

• вивчити властивості природних і природно-антропогенних об’єктів, що мають 

значення при їх освоєнні і використанні, при вирішенні задач раціонального 

використання природних ресурсів і охорони природи; 
• показати, що роботи з конструктивної географії є складовою частиною 



програми природокористування, а основним інструментом конструктивної географії є 

географічне прогнозування і географічна експертиза проектів освоєння і використання 

території. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
 місце і роль географії в процесі взаємодії природи і людства; 

 основні методологічні принципи конструктивної географії; 

 вимоги до географічної інформації, що використовується для практичної 

мети; 

 типи і види природокористування та їх вплив на природно- територіальні 

комплекси. 

 вміти: 

 володіти методами отримання і обробки географічної інформації; 

 надати оцінку стану ПТК, їх стійкості і ступеня допустимого впливу; 

 надати оцінку правильності використання особливостей і можливостей 

природи в контексті потреб суспільства; 

 застосувати можливості конструктивної географії у вирішенні проблем 

взаємодії суспільства і природи, територіальної організації виробництва і 

населення шляхом розв’язання регіональних прикладних географічних 

проблем; 

 обґрунтовувати геоекологічні критерії проектування ПТК різних видів 

природокористування. 

Тривалість. Всього - 60 год., лекції -10 год., практичні - 10 год., самостійна 

робота - 32 год. 

Форма контролю - залік 

Назва дисципліни: Географо-краєзнавчі дослідження 

Статус: нормативна 

Рік: І, семестр ІІ 

Об’єктно-предметна основа географо-краєзнавчих досліджень. Методика збору та 

опрацювання географо-краєзнавчих матеріалів. 

Організація і проведення геокраєзнавчих досліджень. Ведення польової 

документації. 

Матеріальне забезпечення туристично-краєзнавчої роботи Принципи фізико-

географічних та соціально-економічних краєзнавчих досліджень. 

Методи і методики фізико-географічних краєзнавчих досліджень. 

Методи і методики соціально-економічних краєзнавчих досліджень. 

Тривалість. Всього - 75 год., лекції -14 год., практичні - 12 год., самостійна 

робота - 49 год. 

Форма контролю - залік 



8. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ФАХІВЦІВ 

ОКР «СПЕЦІАЛІСТ » 7.04010401 «ГЕОГРАФІЯ» 

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здобула повну вищу освіту. Фахівець 

здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 2015: 

3439 Асистент географа 

1237 Завідувач станції (географічної) 

2331 Вчитель загальноосвітього навчального закладу 

2359.2 Педагог-організатор; 

2442.2 Географ; 

2442.2 Географ (політична географія); 

2442.2 Географ (фізична географія); 

2442.2 Географ-економіст; 

3414 Інструктор з спортивно-оздоровчого туризму 3340 Інструктор-методист з 

туризму 



9. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ОКР 

«СПЕЦІАЛІСТ» 7.04010401 «ГЕОГРАФІЯ» 

Автократія - політика, що спрямована на національну економічну 

самозабезпеченість, відокремленість національної економіки від економіки інших 

держав. 

Автономія - право на самоврядування у визначених межах, надане законом 

(конституцією) частині державної території. Автономна територіальна одиниця 

самостійно вирішує питання, віднесені до її компетенції центральною владою. 

Агресія - (від лат. aggressio – - напад) - усі види та форми незаконного, з огляду 

на Статут ООН, збройного нападу та застосування сили однією державою чи групою 

держав щодо суверенітету, територіальної або політичної незалежності іншої країни, 

народу. 

Альянс - об’єднання держав або організацій на основі договірних зобов’язань. 

Анексія - насильне приєднання державою території іншої держави або народу, а 

також насильне утримання того або іншого народу в межах чужої держави, що є 

грубим порушення норм міжнародного права і принципу самовизначення націй. 

Анклав - (від фр. enclave, від лат. inclavo – зачиняю на ключ) - частина 

території держави (держава), повністю оточена іншою державою. Питання про 

сполучення анклаву з основною частиною держави розв’язується на основі угоди між 

державами. 

Алгоритм - це упорядкована сукупність елементів арифметичних і логічних 

операцій, записаних будь-якою вихідною мовою (ланцюг математичних формул, 

структурна схема, запис універсальною алгоритмічною мовою), виконання яких дає 

змогу розв’язати відповідну задачу. 

Анімація - комплекс послуг по розробці і наданню спеціальних програм 

проведення вільного часу. 

Безмитне ввезення - пропуск для перевозу через митний кордон відповідної 

країни товарів без оподаткування їх ввізним митом. Зазвичай безмитно 

пропускаються предмети особистого вжитку в розумних межах. 

Бізнес-тур. Тип подорожі, який необхідний діловим людям і, можливо, вимагає 

особливого сервісу, наприклад кімнату для переговорів, послуг секретарів. 

Блок-чартер - оренда певної частини транспортного засобу на один або кілька 

регулярних рейсів. 

Бонусна система авіакомпаній - система премій для клієнтів конкретної 

авіакомпанії за досягнення встановлених показників числа тривалості польотів, 

льотних годин і т.д. 

Ваучер - документ, виданий туристської або транспортною фірмою на 

підтвердження того, що турист оплатив конкретні види послуг: проживання в готелі, 

харчування, екскурсійне обслуговування, проїзд на транспорті і т.д. і є підставою для 

отримання цього обслуговування. 

http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-krajinoznavstva-politichnoji-geografiji-ta-geopolitiki/avtokratiya
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-krajinoznavstva-politichnoji-geografiji-ta-geopolitiki/avtonomiya
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-krajinoznavstva-politichnoji-geografiji-ta-geopolitiki/agresiya
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-krajinoznavstva-politichnoji-geografiji-ta-geopolitiki/alyans
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-krajinoznavstva-politichnoji-geografiji-ta-geopolitiki/aneksiya
http://www.geograf.com.ua/glossary/termini-z-galuzi-krajinoznavstva-politichnoji-geografiji-ta-geopolitiki/anklav


Ваучер (туристичний ваучер) - документ - розпорядження туроператора своєму 

контрагенту (приймаючій стороні) про надання туристу (відповідно до укладеного 

договору) туристського обслуговування з гарантією його оплати останнім у 

встановленому порядку. 

Гарантоване бронювання - вид «прямого» бронювання, при якому засіб 

розміщення надає клієнту номер до розрахункової години дня, наступного за днем 

запланованого заїзду. При цьому застосування штрафних санкцій залежить від форми 

оплати замовлення. У випадку пізньої ануляції поїздки або не заїзду розмір штрафних 

санкцій, як правило, становить вартість одного дня перебування (ночівлі). 

Гастрономічний туризм - тури для гурманів і любителів смачної їжі. Багато 

туристські регіони залучають мандрівників вишуканою кулінарією або винами. У 

проспектах туристських фірм міститься інформація про характерні для даної 

місцевості блюдах для гурманів. 

Гірський туризм - походи, передбачають проходження маршрутів пішки по 

гірській місцевості, подолання перевалів вище 3000-3500 м, проходження скельних 

ділянок, крутих схилів, льодовиків, сніжників, гірських річок. Для гірського туризму 

використовується спеціальне спорядження: льодоруби, високогірні черевики, 

«кішки», скельні і льодові гаки, карабіни, мотузки і т.д. 

Гіпотеза - наукове припущення, висунуте для пояснення будь-яких явищ 

(процесів) або причин, які зумовлюють даний наслідок. Наукова теорія включає в себе 

гіпотезу як вихідний момент пошуку істини, яка допомагає суттєво економити час і 

сили, цілеспрямовано зібрати і згрупувати факти. 

Геоконфліктологія - новий напрям географічної науки, який досліджує 

просторові (територіальні) аспекти конфліктних ситуацій на планеті. 

Г еополітика - наука, яка вивчає і аналізує в єдності географічні, політичні та інші 

взаємозв’язані фактори, що впливають на стратегічний потенціал держави. 

Глобальне країнознавство - напрям географічної науки, який вивчає окремі 

країни в системі глобальних проблем людства. 

Додаткові туристсько-екскурсійні послуги - послуги, які не передбачено 

ваучером, або путівкою, які доводяться до споживача в режимі його вільного вибору. 

Додаткові послуги не входять в основну вартість путівки. 

Домініон - (від англ. дошіпіоп, від лат. дошіпіиш - влада, володіння) - термін, що 

застосовувався до самоврядних чстин колишньої Британської імперії. 

Експансія - розширення сфери впливу великих держав, що здійснюється 

економічними, військовими і дипломатичними методами. 

Економічний аналіз - система прийомів дослідження для розкриття причинних 

зв’язків, що зумовлюють результати явищ і процесів. Застосовується економічний 

аналіз у всіх видах досліджень виробничої і фінансово- господарської діяльності 

об’єднань, корпорацій. 

Економіка - математичні методи застосовуються у наукових дослідженнях при 

визначенні впливу факторів на результати господарських процесів з метою 

оптимізації їх на стадії планування і проектування, а також після завершення 
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господарських процесів, якщо іншими методичними прийомами встановити 

взаємозв’язки факторів неможливо, наприклад, оптимізація маршрутів перевезення 

вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, кореляційний аналіз собівартості 

продукції, витрат виробництва, виконання планів виробництва та ін. 

Загальнопоширені природні лікувальні ресурси - ресурси, які зустрічаються в 

різних регіонах України, мають значні запаси та придатні для використання з метою 

лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань; 

Засоби розміщення - установи, що надають умови проживання: колективні 

(туристський комплекс, санаторний комплекс, комплекс відпочинку, мобільний 

комплекс, гуртожиток); індивідуальні (намет, бунгало, автофургон, ротель, караван, 

квартира, кімната, дача, яхта); частки (кондотели). 

Інформаційне моделювання - це інформаційна сукупність, яка подає 

досліджуваний об’єкту вигляді моделі. При формуванні інформаційної моделі 

необхідно забезпечити повноту характеристики об’єкта дослідження, вибір істотних 

змінних і подання їх у формі інформаційного образу. 

Комплекс відпочинку - сукупність рекреаційних установ різних по функціях, 

місткістю більше 1000 місць, об’єднаних однією функціональною програмою - 

відпочинок-релаксація. 

Комплекс туристський - сукупність рекреаційних установ різних по функціях, 

місткістю більше 1000 місць, об’єднаних однією функціональною програмою - 

туризм. 

Комплекси інтегровані - сукупність рекреаційних комплексів місткістю більш 100 

000 місць. 

Кондомініум - (від лат. condominium - сумісне володіння) - згідно з нормами 

міжнародного права, це спільне володіння двома або кількома державами однією 

територією. Найбільш показовим сучасним прикладом кондомініума є Андорра. 

Конфедерація - (від лат. confoederatio – спілка, об’єднання) - союз окремих 

суверенних держав, найчастіше ситуативний (тимчасовий), створений переважно для 

досягнення конкретних зовнішньополітичних і воєнних завдань. Правовою основою 

конфедерації виступає договір. 

Концептуальність - це визначення змісту, суті, смислу того, про що йде мова. 

Курорт - освоєна природна територія на землях оздоровчого призначення, що має 

природні лікувальні ресурси, необхідні для їх експлуатації будівлі та споруди з 

об’єктами інфраструктури, використовується з метою лікування, медичної 

реабілітації, профілактики захворювань та для рекреації і підлягає особливій охороні; 

Курортна справа - сукупність усіх видів науково-практичної та господарської 

діяльності, спрямованих на організацію та забезпечення лікування, медичної 

реабілітації та профілактики захворювань із використанням природних лікувальних 

ресурсів. 
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Лікувально-оздоровча місцевість - природна територія, що має мінеральні та 

термальні води, лікувальні грязі, озокерит, ропу лиманів та озер, кліматичні та інші 

природні умови, сприятливі для лікування, медичної Реабілітації та профілактики 

захворювань; 

Медичний (бальнеологічний) висновок - це висновок, зроблений на підставі 

медико-біологічних та інших спеціальних досліджень складу та властивостей 

природних лікувальних ресурсів про можливість їх використання з метою лікування, 

медичної реабілітації та профілактики захворювань; 

Наукова ідея - інтуїтивне пояснення явища (процесу) без проміжної аргументації, 

без усвідомлення всієї сукупності зв’язків, на основі яких робиться висновок. 

Наукова концепція - система поглядів, теоретичних положень, основних думок 

щодо об’єкта дослідження, які об’єднані певною головною ідеєю. 

Науковий факт - подія чи явище, яке є основою для висновку або підтвердження. 

Він є елементом, який у сукупності з іншими становить основу наукового знання, 

відбиває об’єктивні властивості явищ та процесів. На основі наукових фактів 

визначаються закономірності явищ, будуються теорії і виводяться закони. 

Науковий результат - нове знання, здобуте в процесі фундаментальних або 

прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової інформації у 

формі наукового звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового повідомлення про 

науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, наукового відкриття тощо. 

Особливо цінні та унікальні природні лікувальні ресурси - ресурси, які рідко (не 

часто) зустрічаються на території України, мають обмежене поширення або невеликі 

запаси у родовищах та є особливо сприятливими і ефективними для використання з 

метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань; 

Туризм - тимчасовий виїзд людей з постійного місця проживання у 

відпочинкових, оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без занять 

оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування; сукупність явищ і взаємин, 

що виникають при взаємодії туристів, постачальників, місцевих органів влади й 

місцевого населення в процесі туристської діяльності. 

Турист - споживач туру, туристського продукту або туристських послуг - 

тимчасовий відвідувач місцевості, населеного пункту, території або країни незалежно 

від його громадянства, національності, статі, мови й релігії, що перебуває в даній 

місцевості не менш ніж 24 години, але не більше 6 місяців протягом календарного 

року, або, що перебуває поза місцем свого проживання в межах своєї країни й 

здійснює щонайменше одну ночівлю в відповідному засобі розміщення, подорожує 

заради задоволення або з пізнавальними, розважальними, лікувально-оздоровчими, 

гостьовими, професійно-діловими цілями й не займається при цьому діяльністю в 

місці тимчасового перебування, оплачуваною з місцевого джерела. 



 

Туристська індустрія – взаємопов’язана система підприємств і підприємців, що 

надають туристам всі необхідні для споживання в процесі туризму й достатні для 

здійснення власне процесу туризму туристські послуги, роботи й товари. 

Туристські ресурси - природні, історичні й соціально-культурні об’єкти, що 

включають об’єкти туристського показу, а також інші об’єкти, здатні задовольняти 

духовні потреби туристів, сприяти відновленню й розвитку фізичних сил; 

Туристський рекреаційний комплекс - складне господарство, куди входять 

лікувальні й оздоровчі установи, що обслуговують підприємства й супроводжують 

галузі (підприємства торгівлі й громадського харчування, побутові, культурні й 

спортивні установи, екскурсійні об’єкти, шляхово- транспортна мережа, сувенірне 

виробництво й ін.). 

Туристський центр - це територія, що містить крім туристських ресурсів 

відповідну інфраструктуру (транспорт, підприємства розміщення, харчування, 

сервісного обслуговування, розваги й т.д.) для обслуговування значних туристських 

контингентів. 


