1. Мета навчальної дисципліни «Географія ПЗФ та екотуризм» - дати
студентам базові знання з теорії і практики заповідної справи в Україні та світі,
базові знання теорії і практики екологічного туризму, сформувати уміння і
навички з ефективного використання туристсько-рекреаційних ресурсів, уміння
розробляти різні типи туристських екологічних стежок та маршрутів,
організовувати рекреаційну та еколого-просвітницьку діяльність засобами
екотуризму.
2. Попередні вимоги до рівня знань студентів.
Студент повинен знати: основні поняття і терміни, якими прийнято
оперувати, розкриваючи зміст і завдання заповідної справи на сучасному етапі;
основні концепції, на яких базується сучасна природно-заповідна справа; основні
положення законодавства України про природно-заповідний фонд; категорії
територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до законодавства
України, особливості статусу кожної з передбачених законодавством категорій
територій та об’єктів природно-заповідного фонду; особливості організації
території та види використання і вимоги щодо охорони природних комплексів та
об’єктів у межах різних категорій територій та об’єктів природно-заповідного
фонду України; роль різних категорій територій та об’єктів природнозаповідного фонду у складі єдиної екологічної мережі України; найбільш
поширені категорії природних територій з особливим охоронним статусом у
різних країнах світу, найбільш відомі природоохоронні території у світі;
собливості екологічного туризму; основні властивості екотуристського продукту
(природних умов та ресурсів території, їх екологічного стану та умов
збалансованого невиснажливого використання); основні дестинації екологічного
туризму і потоки екотуристів з метою забезпечення організації і управління
туристською діяльністю; міжнародне співробітництво в галузі екологічного
туризму, особливості екотуристської діяльності в різних регіонах України і
країнах світу;
правові основи екотуристської діяльності.
Студент повинен вміти: характеризувати завдання заповідної справи на
сучасному етапі; характеризувати статус кожної з передбачених законодавством
України категорій територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
аналізувати особливості зонально-регіонального розміщення територій та
об’єктів природно-заповідного фонду; складати характеристики природнозаповідного фонду адміністративних областей; аналізувати туристськорекреаційні ресурси територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
виконувати естетичну оцінку територій та об’єктів природно-заповідного фонду
з метою розробки екскурсійного маршруту; розробити маршрут екскурсії
(навчальної, пізнавальної) в межах природно-заповідної території; розробляти і
обґрунтовувати пропозиції до програм розвитку туристсько-рекреаційної
діяльності у межах природно-заповідних територій.

3. Анотація навчальної дисципліни.
Навчальна дисципліна «Географія ПЗФ та екотуризм» є складовою
освітньо- професійної програми «Географія» підготовки фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр» у галузі знань «Освіта/Педагогіка за
спеціальністю 014 «Середня освіта» (предметна спеціалізація – Географія).
Дисципліна «Географія ПЗФ та екотуризм» є дисципліною за вибором
студентів і, відповідно до навчального плану, викладається у ІІI семестрі (на
другому курсі) в обсязі 150 годин (5 кредити ECTS), в тому числі: лекцій 30 год.,
семінарських занять – 30 год., самостійної роботи студентів – 90 год.
Підсумковий контроль – залік.
Навчальна дисципліна «Географія ПЗФ та екотуризм» передбачає
ознайомлення з теоретичними основами та прикладними аспектами екотуризму;
збереження об’єктів природно-заповідного фонду. Під час вивчення дисципліни
увага приділяється також формуванню важливих фахових компетенцій бакалавра
середньої освіти (з географії) – навичкам та вмінням планувати та здійснювати
дослідження і звітувати про їхні результати, діяти професійно і толерантно в
різних природних, соціально-економічних та етнокультурних умовах, зберігаючи
природну та культурну спадщину України.
4. Завдання (навчальні цілі):
- Знання та розуміння предметної області географії (ЗК-1 )
- Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини
і громадянина в Україні (ЗК-12)
- Здатність показувати знання і розуміння основних характеристик, процесів,
історії і складу географічної оболонки (ФК-1)
- Здатність аналізувати склад і будову сфер географічної оболонки (у
відповідності до спеціалізації) на різних просторово-часових рівнях (ФК-5)
- Виконувати дослідження географічної оболонки та її сфер за допомогою
кількісних та якісних методів аналізу з конструктивної географії та
раціонального використання природних ресурсів (ПРН-9)
- Аналізувати склад і будову природно- та суспільногеографічних об’єктів і
систем (відповідно до спеціалізації) на різних просторово-часових рівнях (ПРН10)
- Усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та
демократичного устрою України. Володіти здатністю цінувати різноманіття та
мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності етичними нормами,
принципами толерантності, діалогу й співробітництва (ПРН-23)

5. Результати навчання:
Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)
Код

Форми (та/або методи і
технології) викладання і
навчання

Результат навчання

Методи оцінювання та
пороговий критерій
оцінювання
(за необхідності)

Знати об’єктно-предметну сутність географії природної спадщини України, теоретичні та
організаційно-правові основи збереження природної спадщини, а саме:

1.

1.1

основні поняття і терміни географії ПЗФ
та екотуризму, поняття про статус
об’єктів ПЗФ; основні засоби збереження
ПЗФ;

правові та організаційні засади охорони, Лекції / Семінарські
Контрольна робота
1.2. збереження та використання ПЗФ,
заняття/
/ Залік
екотуризм;
Самостійна робота
1.3

класифікації об’єктів ПЗФ;

1.4

характерні та/або специфічні риси різних
об’єктів ПЗФ та особливості їх (об’єктів)
розташування.

2.

3.

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

50

Застосовувати теоретичні фахові знання у практичних ситуаціях; зокрема:

2.1

демонструвати знання та розуміння
предметної області дисципліни при
характеристиці/аналізі/оцінці ПЗФ та
екотуризмі;

2.2

вміти
характеризувати
особливості
природоохоронного статусу та правового
режиму охорони і використання різних
категорій об’єктів природної спадщини Лекції / Семінарські
України;
заняття/

Індивідуальні
завдання /
Презентація і
Самостійна робота захист результатів
різних
виконаних завдань

2.3

вміти давати характеристику
об’єктів ПЗФ та особливості їх (об’єктів)
розташування, здійснювати аналіз та/або
оцінку об’єктів природної спадщини,
використанні в екотуризмі.

2.4

виконувати пошук та опрацювання різних
наукових
документів,
різнорідної
географічної інформації.
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Здатність застосовувати знання, вміння та навички при безпосередній та/або дистанційній
взаємодії з іншими людьми, зокрема:

Результат навчання
Форми (та/або методи і
технології) викладання і
навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)
Код

Результат навчання

3.1

спілкуватися державною мовою як усно,
так і письмово;
Лекції / Семінарські

3.2

демонструвати використання
інформаційних і комунікативних
технологій.

Методи оцінювання та
пороговий критерій
оцінювання
(за необхідності)

Відсоток у
підсумковій
оцінці з
дисципліни

Індивідуальні
завдання /
заняття/
Презентація і
Самостійна робота захист результатів
виконаних завдань

5

Здатність самостійно виконувати завдання та відповідати за результати своєї діяльності,
зокрема:

4.
4.1

4.2

4.3

самостійно визначати, формулювати і
вирішувати проблеми;
Семінарські
самостійно планувати та виконувати
Індивідуальні
заняття/
пошук
наукових
документів,
завдання /
систематизацію
та
опрацювання Самостійна робота
Презентація і
Семінарські
географічної інформації, необхідної для
захист результатів
заняття/
підготовки до семінарських занять;
виконаних завдань
Самостійна робота
планувати та виконувати дослідження та
звітувати про їхні результати;

5

демонструвати наполегливість щодо
виконання поставлених завдань і взятих
зобов’язань;

зосереджуватись на якості та результаті
4.4. при виконанні завдань, поєднувати
критичність та самокритичність;

4.5

дотримуватися
інтелектуальної
академічної доброчесності.

Індивідуальні завда
ння / Презентація і
Семінарські
захист результатів
та
заняття/
Самостійна робота виконаних завдань /
/ Практичні завдання Контрольна робота
/ Залік

5

6. Співвідношення результатів навчальної дисципліни із програмними
результатами навчання

Програмні
результати
навчання

Результати
навчальної
дисципліни

Виконувати
дослідження
географічної оболонки
та її сфер за
допомогою кількісних
та якісних методів
аналізу з
конструктивної
географії та
раціонального
використання
природних ресурсів
(ПРН-9)

Аналізувати склад і
будову природно- та
суспільногеографічних
об’єктів і систем
(відповідно до
спеціалізації) на різних
просторово-часових
рівнях (ПРН-10)

1.1

+

1.2

+

1.3

+

1.4

+

Усвідомлювати цінність
захисту незалежності,
територіальної
цілісності та
демократичного устрою
України. Володіти
здатністю цінувати
різноманіття та
мультикультурність,
керуватися в
педагогічній діяльності
етичними нормами,
принципами
толерантності, діалогу
й співробітництва
(ПРН-23)

2.1

+

+

2.2

+

+

+

2.3

+

+

+

2.4

+

3.1

+
+

3.2

+

+

4.1

+

+

+

4.2

+

+

+

4.3

+

+

+

4.4

+

+

+

4.5

+

+

+

7. Схема формування оцінки
7.1. Форми оцінювання студентів
Рівень досягнення всіх запланованих результатів навчальної дисципліни
визначається шляхом організації поточного, тематичного та підсумкового
семестрового контролю у формі заліку.
Форми контролю з дисципліни «Географія ПЗФ та екотуризм»»:
⮞ семінарські заняття (РН 1.1- 1.4 – знання; 2.1-2.4 – вміння; 3.1-3.2 –
комунікація; 4.1-4.5 – автономність та відповідальність) – max 20 балів;
⮞ контрольна робота (РН 1.1-1.4 – знання) – max 10 балів;
⮞ самостійна робота (в т. ч. індивідуальні або колективні проєкти) та її
презентація (РН 2.1-2.4 – вміння; 3.1-3.2 – комунікація; 4.1-4.5 – автономність
та відповідальність) – max 30 балів;
⮞ залік (РН 1.1-1.4 – знання) – до 40 балів.
7.2. Організація оцінювання
Навчальна дисципліна «Географія ПЗФ та екотуризм» передбачає
підсумковий контроль у формі заліку. Результати навчальної діяльності студентів
оцінюються за 100-бальною шкалою (оцінка розраховується як накопичена).
Протягом всього періоду вивчення дисципліни здійснюється поточний
контроль виконання студентами завдань та самостійної роботи. Поточний
контроль з дисципліни «Географія природної спадщини» здійснюється під час
семінарських занять і має на меті перевірку рівня засвоєння знань та
підготовленості студентів до виконання конкретних завдань з дисципліни.
За оцінками поточного контролю та за результатами контрольної роботи
виставляється сума балів за окремий модуль (тематичний контроль). За модуль
1 студент(ка) може отримати до 20 балів (з них 10 балів – за результатами
поточного контролю і максимально 10 балів – за результатами контрольної
роботи). За модуль 2 студент(ка) може отримати до 40 балів (за результатами
поточного контролю). Таким чином, за два модулі, передбачені програмою
дисципліни, студент(ка) може отримати до 60 балів.
Студентам, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичнорозрахунковий мінімум (36 балів), для отримання допуску до заліку необхідно
виконати передбачені програмою завдання та/або додаткові завдання (наприклад,
підготовка реферату).
Підсумковий (семестровий) контроль знань студентів з дисципліни –
письмовий залік, що проходить у два етапи і передбачає:

1) екзаменаційне тестування за індивідуальними варіантами (максимальна
можлива кількість балів – 20);
2) написання розгорнутих відповідей на два питання екзаменаційного білету
(максимальна можлива кількість балів – 20).
Якщо за результатами самостійної роботи впродовж семестру (підготовка
індивідуального або колективного проєкту) студентом/студенткою була
підготовлена до друку та опублікована стаття, студенту/студентці автоматично
нараховується 20 додаткових балів і він/вона може звільнятися (за згодою) від
другого етапу заліку (написання розгорнутих відповідей на два питання
екзаменаційного білету), пройшовши тільки перший етап (екзаменаційне
тестування).
Максимальна кількість балів за результатами заліку – 40.
Підсумкова оцінка з дисципліни формується як сума балів, отриманих: 1) за
виконані впродовж семестру завдання та контрольну роботу (максимум 60 балів)
та 2) за письмовий залік (максимум 40 балів).
Умовою позитивної підсумкової оцінки з дисципліни є отримання
студентом/студенткою не менше 60 балів. При отриманні підсумкової кількості
балів 60 і вище студенту/студентці виставляється відповідна оцінка.
7.3. Шкала відповідності оцінок
Відмінно

90-100

Добре

75-89

Задовільно

60-74

Незадовільно

0-59

8. Тематичний план навчальної дисципліни «Географія ПЗФ та екотуризм»
Вивчення дисципліни студентами передбачає прослуховування ними лекцій,
підготовку до семінарських занять, виконання індивідуальних та/або
колективних завдань і завдань для самостійної роботи. Орієнтовний розподіл
часу за окремими темами наведено в таблиці.
Кількість годин
Тема

1.

ПЗФ: основні поняття і терміни. Цінності
природної спадщини

лекції

семінарські
заняття

самостійна
робота

3

3

9

2.

Поняття про статус об’єктів ПЗФ. Основні
засоби збереження об'єктів природної спадщини

3

3

9

3.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони,
збереження та використання об’єктів ПЗФ

3

3

9

4.

Природно-заповідний фонд: категорії територій
і об’єктів та їх функціональне різноманіття

3

3

9

5.

Правові засади та організаційні аспекти
збереження, охорони та використання різних
категорій ПЗФ

3

3

9

6.

Розвиток теоретичних та практичних засад
пізнавальних природознавчих та краєзнавчих
подорожей в світі та в Україні

3

3

9

7.

Екотуристська діяльність

3

3

9

8.

Рекреаційне природокористування та екотуризм
в межах природоохоронних територій

3

3

9

9.

Еколого-освітня та виховна діяльність засобами
екотуризму в межах природоохоронних
територій

3

3

9

10.

Методи та форми проведення еколого-освітньої
та виховної діяльності засобами екотуризму в
межах природоохоронних територій

3

3

9

Всього:

30

30

90

Всього з дисципліни 150 год., з них:
лекцій – 30 год.,
семінарських занять – 30 год.,
самостійної роботи студентів – 90 год.
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