




ВСТУП

1. Мета навчальної дисципліни – полягає у наданні студентам базових знань щодо
спеціалізованих  видів  екотуризму  та  формуванні  умінь  організовувати  екотуристичну  та
еколого-просвітницьку діяльність.

2.  Попередні  вимоги  до  опанування  або  вибору  навчальної  дисципліни  (за
наявності):
1. Отримання освітнього ступеня бакалавр. 
2. Знання теоретичних основ базових географічних та туризмознавчих теорій та концепцій.
3.  Знання  і  розуміння  основних  просторово-часових  закономірностей  взаємозв’язків  та
відношень системі «людина - середовище».

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна віднесена до групи
освітньо-професійних дисциплін підготовки Магістра географії.

Навчальна  дисципліна  є  невід’ємною  частиною  фахових  знань  в  області  методів,
технологій та іноваційних підходів рекреаційної та туристської діяльності. Дана дисципліна
інтегрує  в  собі  знання  з  поширення  туристсько-рекреаційних  ресурсів  в  межах
природоохоронних  територій,  готуючи  студентів  до  подальшої  фахової  роботи  в  сфері
туристсько-рекреаційної діяльності.

4. Завдання (навчальні цілі):  дана навчальна дисципліна направлена на досягнення
студентами наступних знань, умінь та загальних та спеціальних компетентностей:

- здатності до пошуку, оброблення та аналізу інформації щодо можливостей розвитку
спеціалізованих видів екотуризму (ЗК 1);

-  здатності  здійснювати  геопланування  екотуристичної  діяльності  в  межах
природоохоронних територій (СК 4),

-  здатності  застосовувати  фенологічні  спостереження  під  час  геопланування
спеціалізованих видів екотуризму (СК 7).

У разі, дистанційної форми навчання реалізація навчальних цілей курсу здійснюються
із  використанням  електронних  інструментів  освіти,  зокрема:  Zoom,  ресурсівGoogle
(GoogleMeet/GoogleClass та  ін.)  та  поштових  сервісів  у  відповідності  до  встановленого
режиму  та  розкладу  дистанційного  навчання.  Контроль  та  оцінювання  знань  (під  час
дистанційної форми) відбувається також із використанням засобів он-лайн навчання (тести,
контрольні та поточні завдання).

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання

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

Форми (та/або
методи і

технології)
викладання і

навчання

Методи
оцінювання та

пороговий
критерій

оцінювання (за
необхідності)

Відсоток у
підсумковій

оцінці з
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати теоретико-методологічні основи екологічного 
туризму, а також історію його розвитку в світі та Україні

Лекційні та 
семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Модульні 
контрольні 
роботи, іспит

60

1.2. Знати основні регіони та центри екотуризму в світі та 
Україні

1.3 Знати спеціалізовані види екотуризму

1.4 Знати основні фенологічні фази гідрометеорологічних 
явищ, розвитку рослин та тварин

1.5 Знати технологію розробки, організації та проведення 
екологічних турів

2.1 Вміти визначати фенологічні фази гідрометеорологічних 
явищ для цілей екотуризму

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Семінарські 
заняття

5

2.2 Вміти визначати фенологічні фази розвитку рослин для 
цілей екотуризму

5

2.3 Вміти визначати фенологічні фази розвитку тварин для 5



цілей екотуризму

3 Представити презентацію щодо можливостей розвитку 
спеціалізованих видів екотуризму в межах одного із 
природоохоронних об’єктів України. Комунікація при 
здійсненні пошуку інформації, даних та матеріалів для 
дослідження 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Семінарські 
заняття 

10

4 Розробити макет наукової статті щодо можливостей 
розвитку спеціалізованих видів екотуризму в межах одного 
із природоохоронних об’єктів України

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Семінарські 
заняття

15

6.  Співвідношення  результатів  навчання  дисципліни  із  програмними
результатами навчання 

Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3 4

Р01 Застосовувати набуті та володіти теоретичними знаннями 
й практичними навичками для дослідження природно- і 
суспільно-територіальних систем на різних рівнях просторової
організації та вміти аналізувати особливості природних та 
суспільних процесів у географічні оболонці, зокрема, в галузі 
рекреації та туризму, рекреаційного природокористування

+ + + + + + + +

Р04. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну 
діяльність з метою отримання нових знань, розроблення нових
методів і процедур в географії та міждисциплінарних 
контекстах, зокрема, в галузі рекреації та туризму, 
рекреаційного природокористування

+ + + +

Р12. Планувати й виконувати теоретичні та прикладні 
дослідження, робити обґрунтовані висновки, аналізувати та 
презентувати результати досліджень, здійснювати наукові 
експерименти, писати наукові роботи за фахом

+ + + + +

Р15. Самостійно оцінювати ключові тренди розвитку 
природно- і суспільно-географічних процесів для формування 
нових напрямів наукових досліджень, зокрема, в галузі 
рекреації та туризму, рекреаційного природокористування

+

Р16. Володіти базовими знаннями педагогіки та психології 
вищої школи, прийомами педагогічної майстерності і 
застосовувати ці навички у розробці та викладанні дисциплін 
фахового спрямування.

+

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:  рівень досягнення всіх запланованих результатів

навчання визначається за результатами виконання завдань та їх презентації  на семінарах,
самостійної роботи, модульних контрольних робіт та іспиту.

Семестрове оцінювання:
1. Модульні контрольні роботи: РН 1.1-1.5 (знання)20 балів/12 балів.
2.  Робота  на  семінарах:  РН  2.1-2.3,  3,  4  (вміння, комунікація,  автономність  та
відповідальність) 40 балів/24 балів.

Підсумкове оцінювання проводиться у формі іспиту. Для студентів, які упродовж курсу
не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки – 36 балів проводиться заключне контрольне
опитування та/або самостійне завдання із представленням його результатів. Максимальна оцінка
такого завдання не може перевищувати 25 балів.

Студенти, які  набрали сумарно меншу кількість балів ніж  критично-розрахунковий
мінімум – 36 балів до складання іспиту не допускаються.

7.2 Організація оцінювання: оцінювання здійснюється упродовж всього курсу.
Модульні контрольні роботи, семінарські завдання здаються у зазначений викладачем

термін;  за  роботи,  подані  пізніше  зазначеного  терміну,  оцінка  може  складати  50%  від
максимальної  кількості  балів.  Підсумкова  оцінка  за  курс  виставляється  після  іспиту  та
формується як сума з оцінок за всі виконані завдання курсу. 



7.3 Шкала відповідності оцінок

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 - 100 5 відмінно
85-89

4 добре
75-84
65 - 74

3 задовільно
60-64
35-59

2 незадовільно
1-34

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:
1 - 34 – “незадовільно” з обов'язковим повторним вивченням дисципліни;
35 - 59 – “незадовільно” з можливістю повторного складання;
60 - 64 – “задовільно” (“достатньо”);
65 - 74 – “задовільно”;
75 - 84 – “добре”;
85 - 89 – “добре” (“дуже добре”);
90 – 100 - “відмінно”.

8. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план навчальної дисципліни

тема Назва теми

Кількість годин

Л
ек

ц
ії

С
ем

ін
ар

сь
к

і
за

н
ят

тя

С
ам

ос
ті

йн
а

ро
бо

та

1 Теоретико-методологічні основи екологічного туризму 2 4
2 Основні регіони та центри екотуризму в світі та Україні 6 2 8

3
Спеціалізовані види екотуризму та можливості їх розвитку в
межах природоохоронних територій

8 16 76

4
Технологія розробки, організації та проведення екологічних 
турів

4 4 18

Загальний обсяг 138 год:
лекцій - 20; 
семінарських - 22;
самостійна робота - 106
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Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Екотур-інфо, 2020 (2). – Вип. 31. – С. 17-
25.

2. Дмитрук О. Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу :
навч. посіб. /О. Ю. Дмитрук. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Альтерпрес, 2004. – 192
с.

3. Екологічний туризм : навч. посіб. /Г. О. Сорокіна ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т цмені
Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – 206
с.

4. Любіцева  О.  О.  Розвиток  екологічного  туризму  в  Україні  /  О.  О.  Любіцева,  К.
Сташук // Економічна та соціальна географія : наук. зб. / ред. кол. : С.І. Іщук (відп.
ред.) та ін. – Вип. 53. – К., 2002. – С. 189.



5. Проведення  екологічних  експедицій,  походів, польових  практик  :  тип.  метод.
матеріали / упоряд. В. В. Вербицький – К. : Аверс, 2003. – 152 с.

6. Русев И. Т. Основы экотуризма / И. Т. Русев. – Одесса : КПОГТ, 2004. – 294 с.
7. Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм : навч. посіб. / Ю. В. Щур, О. Ю. Дмитрук .

– К. : Альтапрес, 2003. – 232 с.
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