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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 «Екологічний туризм» 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 10 

«Природничі науки» 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 

103 Науки про Землю 

Рік підготовки: 

Змістових  

модулів – 3 
І 1 

Загальна кількість  

годин – 90 

Семестр 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних: 

І рік (І сем) - 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Доктор філософії 

6  

Практичні, семінарські 

6 - 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

78  

Вид контролю: Залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить :  

–  для денної форми навчання 13,3:86,7 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Виконуючи соціальне замовлення суспільства – підготовку кваліфікованих 

фахівців ОНР «доктор філософії», фахівець повинен відповідати певним 

суспільно-політичним, професійним і особистим вимогам. У формуванні таких 

професійних рис чільне місце посідає дисципліна «Екологічний туризм», 

програма якої розрахована на 90 навчальних години, з яких 6 лекцій, 6 

практичних і 78 години, що відводяться на самостійну роботу аспірантів. 

Провідними завданнями дисципліни є: ознайомлення аспірантів з основними 

формами екотуризму, його змістом та структурою в Україні та у зарубіжних 

країнах, як активною і безпосередньою формою відвідування природних 

територій з особливими природними і культурними умовами, гармонії людини 

з природними екосистемами, культурними традиціями місцевої спільноти. 

 

Головною метою викладання дисципліни є надання майбутнім докторам 

філософії знань, які допоможуть їм класифікувати об’єкти ПЗФ для подальшого 

використання їх у екологічному туризмі, дотримуючись при цьому режиму 

обмеженого природокористування 

 

Фахові компетентності: 

В результаті освоєння навчальної дисципліни «Екологічний туризм» 

майбутній доктор філософії повинен володіти знанями з: 

- головних положення туризмології і формати екологічних турів для різних 

цільових груп; 

- методології та методики екскурсійної справи; 

- географії екологічного туризму;  

- різноманіття видів і форм екотуризму; 

- типів туристичного природокористування; 

- сучасних комп’ютерних технологій щодо складання комплексних 

туристичних карт та путівників. 

 

Програмні результати навчання: 

- використовувати методи формування екологічно коректного 

туристичного маршруту в різноманітних рекреаційних ландшафтах регіонів 

України; 

- підготувати та організувати основні варіанти тематичних турів в сфері 

екологічної освіти і виховання; 

- планувати і розробляти природознавчі екскурсії для екологічних стежок; 

- візуально визначати ступінь рекреаційного навантаження на ландшафти; 

- обирати оптимальні способи оптимізації взаємовідносин різних форм 

туризму з довкіллям; 

- працювати з тематичними картами; 
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3.Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Екологічний туризм: методологія і практика. 

Тема 1. Зародження та основні етапи розвитку екологічного туризму. 

Історія виникнення екологічного туризму. Основні принципи екологічного 

туризму. Види екологічного туризму (науковий, пригодницький, тури історії 

природи, подорожі на територіях Природно-заповідного фонду). 

Тема 2. Основні поняття та визначення екологічного туризму.  

Антропогений фактор, антропогенне навантаження, допустиме рекреаційне 

навантаження, екологічний туризм, екологічна освіта, екологічне виховання, 

екологічна стежка, похід, регіон екотуризму, рекреаційна дигрессія, ресурси 

екотуристичні, тур. 

Тема 3. Екологічна етика та естетика в екологічному туризмі.  

Поняття екологічна етика. Поняття екологічна естетика. Правила поведінки 

в природі. 

 

Змістовий модуль 2. Методи організації і управління екотуризмом. 

Екологічний туризм в Україні і в країнах світу. 

 

Тема 4. Екосистеми як ресурси екологічного туризму.  

Ресурси екосистем і їх використання в екологічному туризмі. Компоненти 

екосистем як туристичні атракції. Роль  екологічного туризму в усвідомленні 

екосистемної організації біосфери. 

Тема 5. Особливо охоронні природні території як ресурс екологічного 

туризму. 

Біосферні заповідники. Природні заповідники. Національні природні 

парки. Регіональні ландшафтні парки. Державні заказники. Ботанічні сади. 

Зоологічні парки. Парки пам’ятки садово-паркового мистецтва. План керування 

територією. Генеральний план розвитку. Бізнес-план розвитку туризму.  

Змістовий модуль 3. Екологічний туризм в Україні 

Тема 6. Розвиток екологічного туризму в Україні і в світі. 

Розміщення особливо охоронних природних територій. Різноманіття і 

атрактивність екосистем і ландшафтів. Транспортна доступність. Регіони 

України, найбільш привабливі для розвитку екологічного туризму. 

Вивчення світового досвіду розвитку екотуризму. Країни світу найбільш 

привабливі для розвитку екологічного туризму. Розробка територіальної 

організаційної стратегії, направленої на розвиток індустрії екотуризму. 

 

 



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Модуль (розділ, блок змістових модулів) Обсяг  

№ Екологічний туризм 

л
ек

ц
ії

 

п
р
ак

ти
ч
н

і 

са
м

о
ст

ій
н

а 
р
о
б

о
та

 

р
аз

о
м

 

 

 

 

1. 

 

Змістовий модуль 1. Екологічний туризм: методологія і практика. 

 

Тема 1. Зародження та основні етапи розвитку 

екологічного туризму. 
1 1 10 12 

Тема 2. Основні поняття та визначення екологічного 

туризму.  
1 1 10 12 

Тема 3. Екологічна етика та естетика в екологічному 

туризмі.  
1 1 10 12 

 Разом за змістовим модулем 1 3 3 30 36 

 

 

2. 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Методи організації і управління екотуризмом. Екологічний 

туризм в Україні і в країнах світу 

Тема 4. Екосистеми як ресурси екологічного туризму. 1 1 15 17 

Тема 5. Особливо охоронні природні території як ресурс 

екологічного туризму. 
1 1 15 17 

 

3. 
Змістовний модуль 3. Екологічний туризм в Україні 

Тема 6. Розвиток екологічного туризму в Україні і в світі. 1 1 18 20 

Разом за змістовим модулем 2 3 3 48 54 

Усього годин 6 6 78 90 

 

5. Теми практичних занять 

 
№ з/п 

Назва теми 

Кількість  

годин 

1. Зародження та основні етапи розвитку екологічного 

туризму. 
1 

2. Основні поняття та визначення екологічного туризму.  1 

3. Екологічна етика та естетика в екологічному туризмі.  1 

4. Екосистеми як ресурси екологічного туризму. 1 

5. Особливо охоронні природні території як ресурс 

екологічного туризму. 
1 

6.  Розвиток екологічного туризму в Україні і в світі. 1 

 Всього 6 

  

6. Методи навчання 

 

В рамках вивчення дисципліни «Екологічний туризм» передбачено 

проведення: 

– лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на 

вступні, тематичні, заключні, оглядові, установчі. Для проведення лекцій 
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планується використання мультимедійного комплексу для наочного 

відображення представленого матеріалу; 

– семінарські заняття. На заняттях передбачається розгляд теоретико-

методичних основ формування знань, щодо вимог стосовно підготовки 

фахівця у відповідності з побудовою європейського простору вищої освіти і 

наукових досліджень, формування первинних знань з основ заповідання і 

заповідної справи, організації екологічних турів та екологічних стежок. З 

метою кращого засвоєння матеріалу планується використання тестів, 

навчальних відеофільмів та презентацій, ситуаційних задач тощо. По 

окремих темах планується проведення дискусії із застосуванням методик 

рольових тріад; 

– практичні заняття. На практичних заняттях планується засвоєння 

практичних навичок проведення туристичної роботи, зокрема, розробка і 

організація екологічних турів; 

– самостійна робота студентів буде проводитися з використанням 

різноманітних дидактичних методів навчання. У ній перевага надається 

активним методам. Ці методи найкраще реалізуються у самостійній роботі 

студентів а саме, метод літературного пошуку, знайомство з джерелами 

Інтернет, підготовка повідомлень та доповідей на семінарські заняття. 

 

7. Методи контролю 

Усне опитування, тестування.                                      

8. Схема розподілу балів за змістовими модулями дисципліни 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 3 Т 4 Т 5 
100 

10 10 10 20 20 30 

 

ЗМ 1, ЗМ 2 ... ЗМ 5 –  змістові модулі. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  
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35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері: 

Навч.посібник за ред. С.П.Сонька та Н.В.Максименко. - Харків.: Вид-во 

Харк.нац. ун-ту ім.В.Н.Каразіна, 2015. – 598 с. 

2. Сонько С.П. Навчальна презентація «Використання об’єктів ПЗФ 

Черкаської області у екологічному туризмі». 

 

10. Рекомендована література 

Основна 

1. Борейко В.Е. Прорыв в экологическую этику. –К.: Киевский эколого-

культурный центр, 2001. – 204 с. 

2. Костюшин В.А. Воздействие рекреации на живую природу // НэцУ, 

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена. – 1997. – 41 с. 

3. Попович С., Стеценко М. Природно-заповідний фонд // Розбудова 

екомережі України. – К., 1999. – 230 с. 

4. Русев И.Т. Основи Экотуризма. – Одесса. КП ОГТ, 2004. - 294 с. 

5. Сонько С.П. Елементарна ГІС «Об’єкти природно-заповідного фонду 

Уманщини» і можливості її використання у екологічному туризмі. 

/Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти. 

Збірник тез за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції, 28 березня 2015 року Умань, «Візаві», 2015. – 314 с. – С.128-

134. 

6. Сонько С.П. Використання геоінформаційних технологій в організації 

екологічного  туризму (на прикладі об’єктів ПЗФ Черкаської області)./ 

Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної 

індустрії./ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 28-29 

травня2015 р./Редкол.: Транченко Л.В. та ін..- Умань: Вид.-полігр.центр 

«Візаві», 2015.- 162с. С.127-132 

7. Сонько С.П. Косенко Ю.Ю. Можливості розвитку екологічного 

туризму на Уманщині. /Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку 

антропогенної географії та геології: матеріали Третьої міжнародної наукової 

конференції. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. – С. 86 – 88. 
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8. Сонько С.П. Косенко Ю.Ю. Дослідження екологічного змісту об’єктів 

туризму Черкаської області з метою створення ГІС. /Матеріали регіональної 

науково-практичної конференції «Актуальні екологічні та агробіологічні 

проблеми Середнього Придніпров’я в контексті сталого розвитку». 

//Редкол.:Т.С.Нінова (відп.ред.) та ін..- Черкаси: ФОП Белінська О.Б.,2012.- 

242 с.- С.192-195. 

9. Сонько С.П. Екологічний туризм в Україні: сучасний стан та 

перспективи розвитку Кол.моногр./ Уманський державний педагогічний 

універси-тет ім.П.Тичини. Умань, 2012.- С.279-281 

10. Сонько С.П. Термінотворення у туризмології та зміст термінів 

«зелений туризм» та «екологічний» туризм»./ Перспективи розвитку 

туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти. Збірник тез за 
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