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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки їх порушення, що визначаються 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Здобувачі вищої освіти мають відвідати всі лекції та лабораторні заняття 

курсу. 

Пропуски лабораторних занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. За об’єктивних причин ( міжнародна мобільність, карантин) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником 

курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні 

окремих лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ самостійно 

вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати? Основні аспекти використання природно-ресурсного потенціалу 

територій і акваторій для еколого-туристичної діяльності спрямованої на 

задоволення потреб суспільства у вигляді якісного довкілля та 

підвищення ефективності експлуатації природних ресурсів і природних 

умов 

Чому це треба вивчати? Екотуризм спрямований на охорону природної й культурної спадщини 

туристичних регіонів та характерний для сільських місцевостей і сіл, 

розташованих у межах територій національних парків, заповідних зон, 

природних парків тощо, де передбачено відповідні обмеження щодо 

антропогенних навантажень на територію та регламентовано види 

розважального відпочинку Він сприяє формуванню екологічної 

свідомості туриста . 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Здатність визначати головні положення туризмології і формати 

екологічні тури для різних цільових груп. 

Здатність застосувати екологічні знання при організації еколого-

туристичної діяльності, розробяти заходи щодо оптимального 

використання еколого-туристичних ресурсів, використовувати при 

вирішенні практичних задач охорону об'єктів ПЗФ. 

Здатність використовувати методи формування екологічно коректного 

туристичного маршруту в різноманітних рекреаційних ландшафтах 



 
 

 

регіонів України 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння планувати і розробляти природознавчі екскурсії для екологічних 

стежок. 

Вміння обирати оптимальні способи взаємовідносин різних форм 

туризму з довкіллям. 

Зміст дисципліни Етапи розвитку екологічного туризму. 

Основні поняття та визначення екологічного туризму. 

Сучасний стан та перспективи розвитку туризму у світі та в Україні. 

Еколого-туристичні технології.  

Безпека в екологічному туризмі. 

Охоронні природні території як ресурс екологічного туризму. 

Формування эколого-туристичного продукту. 

Туроперейтинг в екотуризмі.  

Менеджмент обслуговування екотуристів. 

Обов’язкові завдання Виконання тематичних завдань, лабораторних робіт, тестування 

Міждисциплінарні зв’язки Охорона природи, технологія та організація природоохоронних робіт, 

заповідна справа, природоохоронне законодавство. 
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