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Вступ 
 

Однією з провідних навчальних дисциплін спеціальності 242 "Туризм" по 
праву вважається "Природні ресурси України". Метою дисципліни "Природні 
ресурси України" є розкриття основ організації складного навколишнього 
середовища, що базується на аналізі його природних, природно-

антропогенних і антропогенних комплексів і компонентів, набуття загальної 
наукової етики й культури, що необхідно при підготовці фахівців з 
туризмознавства. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна "Природні ресурси України" є 
складовою частиною циклу фундаментальних дисциплін для підготовки 
студентів за освітньо-професійною програмою "Туризм". Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів 
Рекреаційна географія, Основи екології, Економічна та соціальна географія 
України, Туристичні ресурси України, Туристична картографія, Географія та 
економіка міжнародного туризму, Інформатика і комп’ютерна техніка тощо. 
Цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, активної 
роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 
поставлених задач.  

Навички, набуті на практичних заняттях, використовуються студентами 
при подальшому проходженні навчальних та виробничих практик, написанні 
курсових та дипломних робіт. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 
освіти України. 
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Анотація 

 

У навчальній дисципліні "Природні ресурси України" розкривається 
об’єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, 
аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні 
структури, геоекологічні проблеми, конструктивно-географічні засади 
регіонального природокористування. 

Метою викладання навчальної дисципліни "Природні ресурси України" є 
розкриття основ організації складного навколишнього середовища, що 
базується на аналізі його природних, природно-антропогенних і 
антропогенних комплексів і компонентів, набуття загальної наукової етики й 
культури.  

Вивчення дисципліни "Природні ресурси України" безпосередньо 
спирається на такі дисципліни: "Вступ до фаху", "Основи екології", 

"Рекреаційна географія". 

Ключові слова: природні умови, природні ресурси, гідрографія, водні 
ресурси, ґрунти, рослинний та тваринний світ, ландшафти сталий розвиток, 
ресурсний потенціал, економічний потенціал, структурні індекси. 

 

 

 

Abstract 

 

The educational discipline "Natural Resources of Ukraine" reveals the object-

essence essence of the regional physical geography of Ukraine, analyzes its natural 

conditions and natural resources, regional landscape structures, geoecological 

problems, structural and geographical principles of regional nature management. 

The purpose of teaching the discipline "Natural Resources of Ukraine" is the 

disclosure of the foundations of a complex environment based on the analysis of its 

natural, natural-man-made and anthropogenic complexes and components, the 

acquisition of general scientific ethics and culture. 

The study of the discipline "Natural Resources of Ukraine" directly relies on the 

following disciplines: "Introduction to the specialty", "Fundamentals of Ecology", 

"Recreational Geography". 

Key words: natural conditions, natural resources, hydrography, water resources, 

soils, flora and fauna, landscapes, sustainable development, resource potential, 

economic potential, structural indices. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4,0 

Галузь знань 

24 "Сфера 
обслуговування" 

 

Нормативна 

Модулів – 2 

Спеціальність 

242 

"Туризм" 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  – 1 
Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 3  

самостійної роботи 
студента - 5 

Рівень вищої 
освіти: 

бакалавр 

22 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 
20 год. 10 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

64 год. 94 год. 
Індивідуальні завдання: 

14 год 14 год 

Вид контролю 

екзамен 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 35% до 65%. 

для заочної форми навчання – 8% до 92%. 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни 
У навчальній дисципліні "Природні ресурси України" розкривається 

об’єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, 
аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні 
структури, геоекологічні проблеми, конструктивно-географічні засади 
регіонального природокористування.  

Мета дисципліни – розкриття основ організації складного навколишнього 
середовища, що базується на аналізі його природних, природно-

антропогенних і антропогенних комплексів і компонентів, набуття загальної 
наукової етики й культури.  

Завдання дисципліни: 

 аналіз компонентної структури природного навколишнього середовища 
України; 

 розгляд основних сучасних теоретико-методологічних положень 
фізико-географічного аналізу території, засвоєння теоретичних і практичних 
питань комплексного фізико-географічного аналізу території України. 

У результаті вивчення дисципліни студенти, згідно з освітньо-

кваліфікаційною характеристикою бакалавра,  повинні  
знати: 

 особливості структури, географії розповсюдження,  потенційні запаси 
та сучасний рівень використання  різноманітних видів природних ресурсів; 

 новітні методи дослідження, зокрема а) загальнонаукові 
(ретроспективний, системний, структурний), б) дисциплінарні (аналіз 
літературних джерел, природних аналогій, картографічний, статистичний, 
польових фізико-географічних досліджень), в) міждисциплінарні 
(моделювання, математичного картографування) тощо; 

 сучасні предметні напрямки географічної науки та методи її 
дослідження, що апробовані для території України; 

 особливості структури, географії розповсюдження,  потенційні запаси 
та сучасний рівень використання антропогенних туристських ресурсів. 

вміти: 

 аналізувати компонентну структури природного навколишнього 
середовища України; 

 обґрунтовувати сучасні (новітні) теоретико-методологічні та методичні 
виміри вивчення природних умов і природних ресурсів України; 

 виявляти регіональні особливості природних умов України; 
 визначати можливі напрями розвитку туристичної діяльності в регіоні 

за певних фізико-географічних умов; 
 визначати несприятливі природні фізико-географічні процеси та шляхи 

боротьби з ними; 
 визначати структури природоохоронного фонду та їх раціональне 

використання. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 
 

Змістовий модуль 1. Мінеральні, гідро-кліматичні особливості, 
земельні та біологічні ресурси України 

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу "Природні ресурси України" 

Завдання і предмет курсу. Порядок вивчення курсу. Місце дисципліни в 
системі нaук. Методи дослідження. Коротка історія вивчення природних 
ресурсів України. Формування території. Географічне положення України. 

 

Тема 2. Поняття про природні умови і ресурси та їх еколого-економічну 
оцінку 

Загальні зауваження. Екологія і економіка. Основні поняття про економічні 
показники в екології. Економічна оцінка екологічних збитків. Витрати на 
запобігання негативного антропогенного впливу на природне середовище. 

Економічні показники природоохоронних заходів. Інформаційна база еколого-

економічних розрахунків. Поняття про капітальні вкладення в екологію. 
 

Тема 3. Мінеральні ресурси 

Загальні поняття про формування геологічної структури та корисних 
копалин.  Геологічна структура України.  

Мінеральні ресурси (корисні копалини) України. Поняття про запаси і 
родовища. Основні види корисних копалин загальнодержавного значення. 
Основні корисні копалини місцевого значення.  Горючі корисні копалини. 
Рудні корисні копалини (метали). Руди чорних металів. Руди кольорових і 
рідкісних металів. Нерудні (неметалеві) корисні копалини. Нерудна сировина 
для металургії. Гірничохімічна сировина. Будівельні матеріали.  Інші корисні 
копалини. Еколого-економічна оцінка мінеральних ресурсів України. 
Забезпеченість мінеральними ресурсами та їх вичерпність.  

 

Тема 4. Рельєф України 

Рівнини. Гори. Еколого-економічні інтерпретації рельєфу. Пошуки 
корисних копалин. Рельєф і шляхи сполучення. Рельєф і гідротехнічне 
будівництво. Рельєф і містобудування. Рельєф і сільське господарство. Рельєф 
і меліорації. 

 

Тема 5. Клімат і повітря 

Фактори кліматоутворення. Основні елементи клімату. Несприятливі 
метеорологічні явища в Україні. Кліматичне районування. Забруднення 
повітря. Поняття про очищення повітря. Еколого-економічні оцінки 
атмосферного повітря. Розрахунки відшкодування збитків від 
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наднормативних викидів забруднюючих речовин у повітря. Розрахунок маси 
наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

 

Тема 6. Водні ресурси України 

Поверхневі води. Підземні води.  
Моря України. Чорне море. Азовське море. Водозабезпечення, 

водокористування і водопостачання. Еколого-економічні питання 
використання водних ресурсів в Україні.  

Поняття про забруднення водного середовища. Розрахунок гранично 
допустимих скидів у водне середовище. Визначення розмірів платежів за 
скиди забруднюючих речовин у водне середовище. Загальні поняття про 
очищення водного середовища від забруднень. 

 

Тема 7. Земельні ресурси 

Земельні ресурси і земельний фонд. Категорії земель. Структура 
земельного фонду України. Сільськогосподарські угіддя.  

Ґрунти. Родючість ґрунтів. Ґрунти і екологія. Поняття про деякі еколого-

економічні підходи до оцінки земельних ресурсів. 
Вартість земельних ресурсів. Визначення забруднення земельних ресурсів. 

Відшкодування збитків, спричинених забрудненням земельних ресурсів. 
 

Тема 8. Біологічні ресурси  
Загальні поняття про біологічні ресурси. Рослинні ресурси України. Ліси. 

Степи. Луки. Болота.  
Ресурси тваринного світу. 
Еколого-економічні аспекти використання біологічних ресурсів. 

Визначення таксової вартості середнього періодичного приросту насаджень, 
втраченого внаслідок діяльності комах-шкідників. Математична модель для 
оцінки впливу шкідливих виробництв на біологічні об’єкти. 

 

Змістовий модуль 2. Регіональні природно-територіальні 
комплекси України та їх дослідження  

 

Тема 9. Рекреаційні ресурси  

Поняття про рекреаційні ресурси. Види рекреаційних ресурсів. Рекреаційні 
ресурси України. 

 

Тема 10. Природна зональність України 

Поняття про природне районування. Східно-Європейська рівнина. Зона 
мішаних лісів. Лісостеп. Український Степ. Гори України. Українські Карпати. 
Гірський Крим. 
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Ландшафти і фізико-географічне районування України. Обґрунтування 
схеми фізико-географічного районування. Аналіз існуючих схем фізико-

географічного районування. Регіональний аналіз природних умов території 
України. Зона мішаних лісів. Широколистяна лісова зона. Лісостепова зона. 
Степова зона (Північно-степова, середньо-степова та сухо-степова (південно-

степова) підзони). Фізико-географічні області Українських Карпат Гірського 
Криму. 

 

Тема 11. Кількісні оцінки природоресурсного потенціалу України 

Поняття про кількісні оцінки природоресурсного потенціалу. Методика 
компонентної та інтегральної оцінки природоресурсного потенціалу. 
Компонентна оцінка ПРП регіонів України. Інтегральна оцінка ПРП регіонів 
України. 

 

Тема 12. Проблеми охорони довкілля в Україні 
Великомасштабні регіональні проблеми екології в Україні. Основні 

екологічні напруги. Чорнобильська катастрофа. Поняття про основні 
показники радіації та забруднення. Поширення радіоактивного забруднення. 
Зонування забруднених радіацією територій в Україні. Загальна проблема 
ядерної енергетики. 

Проблема відходів. Класифікація відходів. Плата за розміщення відходів. 
Вилучення, знешкодження та утилізація відходів. Терикони. 

Охорона природи в Україні. Поняття про моніторинг навколишнього 
середовища. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

Назви змістових модулів 

 і тем  

Кількість годин 

(денна форма) 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ле
кц

. 

пр
ак

т.
 

ла
б.

 

ІН
Д

З 

СР
 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Мінеральні, гідро-кліматичні особливості, 
земельні та біологічні ресурси України 

Тема 1. Предмет і завдання курсу 
"Природні ресурси України" 

8 2 2    4 

Тема 2. Поняття про природні умови і 
ресурси та їх еколого-економічну 
оцінку 

5 1      4 

Тема 3. Мінеральні ресурси 11 3 2    6 

Тема 4. Рельєф України 8 2 2    4 

Тема 5. Клімат і повітря 10 2 2    6 

Тема 6. Водні ресурси України 8 2 2    4 

Тема 7. Земельні ресурси 8 2 2    4 

Тема 8. Біологічні ресурси 12 2 2    8 

Разом за змістовим модулем 1 70 16 14 0 0 40 

Змістовий модуль 2. Регіональні природно-територіальні комплекси 
України та їх дослідження 

Тема 9. Рекреаційні ресурси 5 1       4 

Тема 10. Природна зональність 
України 

13 3 2    8 

Тема 11. Кількісні оцінки природо-

ресурсного потенціалу України 
11 1 2    8 

Тема 12. Проблеми охорони довкілля 
в Україні 7 1 2    4 

Разом за змістовим модулем 2 36 6 6 0 0 24 

Модуль 2 

ІНДЗ 14    14  

Усього годин 120 22 20 0 14 64 
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4.1. Заочна форма навчання 

Назви змістових модулів 

 і тем  

Кількість годин 

(денна форма) 

ус
ьо

го
 

у тому числі 

ле
кц

. 

пр
ак

т.
 

ла
б.

 

ІН
Д

З 

СР
 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Мінеральні, гідро-кліматичні особливості, 
земельні та біологічні ресурси України 

Тема 1. Предмет і завдання курсу 
"Природні ресурси України" 

7 1 2   4 

Тема 2. Поняття про природні умови і 
ресурси та їх еколого-економічну 
оцінку 

6     6 

Тема 3. Мінеральні ресурси 10  2   8 

Тема 4. Рельєф України 8     8 

Тема 5. Клімат і повітря 8     8 

Тема 6. Водні ресурси України 10  2   8 

Тема 7. Земельні ресурси 8     8 

Тема 8. Біологічні ресурси 8     8 

Разом за змістовим модулем 1 65 1 6 0 0 60 

Змістовий модуль 2. Регіональні природно-територіальні комплекси 
України та їх дослідження 

Тема 9. Рекреаційні ресурси 8         8 

Тема 10. Природна зональність 
України 

15 1 2    12 

Тема 11. Кількісні оцінки природо-

ресурсного потенціалу України 
12   2    10 

Тема 12. Проблеми охорони довкілля 
в Україні 6        6 

Разом за змістовим модулем 2 41 1 4 0 0 36 

Модуль 2 

ІНДЗ 14    14  

Усього годин 120 2 10 0 14 94 

 

 



12 

5. Теми практичних занять   
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 
Географічне положення та адміністративний 
поділ України 

2 2 

2 
Тектонічна та геоморфологічна будова України. 
Корисні копалини 

4 2 

3 Гідрографія і водні ресурси України 4 2 

4 
Ґрунти України. Рослинний та тваринний світ 
України 

4 2 

5 
Ландшафти і фізико-географічне районування 
України 

6 2 

Всього 20 10 

 

 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 42) – 21 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 4) – 

24 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 19 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 12) – 6 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 4) – 

24 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 66 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1. 
Історія геологічного розвитку та 
геоморфологічна будова   1 3 

2. Корисні копалини України 1 4 

3. Внутрішні води і водні ресурси 1 4 

4. Ґрунтово-рослинний покрив України   2 5 

5. Тваринний світ 4 6 

6. 
Ландшафти і фізико-географічне районування 
України   1 4 

7. Зона мішаних лісів   1 4 

8. Лісостепова зона   1 4 

9. Степова зона України 1 4 

10. Регіональний огляд степової зони України   2 6 

11. Українські Карпати 1 6 

12. 
Природні комплекси Чорного і Азовського 
морів   1 5 

13. Гірський Крим 1 6 

14. Регіональні особливості природи Карпат 1 5 

Всього 19 66 

 

7. Індивідуальне науково-дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу "Природні ресурси 
України" виконується самостійно кожним студентом на основі опрацювання 
літературних джерел, картографічних матеріалів та методичних вказівок з 
дисципліни і представлена розрахунково-графічною роботою побудови 
комплексного фізико-географічного профілю України.  

Студентам видаються однотипові, але індивідуальні завдання. Одна тема 
може опрацьовуватися не більше, як двома студентами. 

Розрахунково графічна робота складається з описової частини та графічної 
частин. Описова частина – до 8 сторінок, графічна частина виконується на 
листі міліметрівці формату А3. 

 

8. Методи навчання 
Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 

проблемним методами навчання.  
Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 
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супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, 
наближені до реальних ситуацій:  

 використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у 
студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 

 проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 
 задаються провокаційні питання. 
Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодичних видань.  
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: 
проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, метод 
мозкового штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення тематичних 
зображень, метод "переваги та недоліки", метод "Робота в мережі", ділові ігри, 
екскурсійні заняття. 

 Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. 
Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, 
увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення в 
підручниках, використовується досвід закордон-них навчальних закладів з 
роздаванням студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням 
головних висновків з питань, що розглядаються. 

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 
проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних 
побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як правило, 
як частина заняття-дослідження. На початку проведення міні-лекції за 
вказаними темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності 
представити викладений лекційний матеріал у так званому структурно-

логічному вигляді. На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані 
лекцій, але викладаються вони стисло.  

Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 
кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 
особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.  Після висвітлення 
проблеми (при використанні проблемних лекцій) або стислого викладання 
матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам пропонується 
об'єднуватися у групи по 5 – 6 осіб і презентувати наприкінці заняття своє 
бачення та сприйняття матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 
виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 
переваг за умови використання в навчальному процесі є обмін досвідом, який 
здобули студенти під час роботи в певній малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників 
щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 
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погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки и 
висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 
підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони 
задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх 
учасників подій.  

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати інформацію, 
сприяє розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню матеріалу.  

 

9. Методи контролю 
Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 
Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: поточне 

тестування та опитування; усне опитування; підсумкове тестування; перевірка 
виконаних практичних завдань; підготовка та презентація реферату, міні 
лекції; підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях. 

Індивідуальна робота є обов'язковим елементом модуля і виконується 
обов'язково в часових рамках вивчення певного модуля. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, розрахунково-графічна робота, 
результати самостійної роботи студентів) проводиться за наступними 
критеріями  (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 
до цілого числа): 0 % – завдання не виконано; 40% – завдання виконано 
частково та містить суттєві помилки методичного або розрахункового 
характеру; 60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 
розрахунках або в методиці; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 
характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 0% – завдання не виконано; 40% – завдання виконано частково, 
висновки не аргументовані і не конкретні, звіт підготовлено недбало; 60% – 

завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 
студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог; 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте 
містить окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 100% – завдання 
виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІН
Д

З 

П
ід

су
мк

ов
ий

 т
ес

т 
 

(е
кз

ам
ен

) 

Су
ма

 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 40 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 
10 

МК 1 МК 2 

2 3 3 3 4 10 5 5 3 4 4 4 20 20 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену та курсової роботи 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

11. Методичне забезпечення 
1. Інформаційні ресурси у електронному репозиторії Національного 

університету водного господарства та природокористування. URL : 

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

2. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за 

всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
3. Пакети тестових завдань з кожної теми та вцілому по всьому курсу 

дисципліни. 
4. Методичні вказівки (05-08-98) до виконання практичних робіт з 

навчальної дисципліни "Природні ресурси України" для здобувачів вищої 
освіти першого  (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 
"Туризм" спеціальності 242 "Туризм" денної і заочної форм навчання / 
Коротун С.І., Яковишина М.С. Рівне: НУВГП, 2020. 36 с. 

5. Методичні вказівки (05-08-99) до виконання розрахунково-графічної 
роботи з навчальної дисципліни "Природні ресурси України" для здобувачів 
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вищої освіти першого  (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною 
програмою "Туризм" спеціальності 242 "Туризм" денної і заочної форм 
навчання / Коротун С.І., Яковишина М.С. Рівне: НУВГП, 2020. 23 с. 

 

12. Рекомендована література  
Основна 

1. Бондарчук В.Г. Геологічна будова Української РСР. Київ : Наук. Думка, 
1973. 108 с.  

2. Бондарчук В.Г. Геологія родовищ корисних копалин України. Київ : 

Наукова думка, 1966. 302 с.  
3. Генсірук С.А., Бондар В.С. Лісові ресурси України, їх охорона і 

використання. Київ  : Наукова думка, 1973. 510 с.  
4. Геоботанічне районування Української РСР. / за ред. А.І. Барбарич; 

Авт.: Т.Л. Андрієнко, Г.І. Білик, Є.М. Брадіс та ін. Київ : Наук. думка, 1977. 
304 с. 

5. Заставний Ф.Д. Географія України. Львів : Світ, 1994. 472 с. 
6. Заставний Ф.Д. Фізична географія. Львів : Обласний інститут освіти, 

1996. 231 с. 
7. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України : 
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