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Пізнавально-природничий туризм
м. Львів, в. Дорошенка 41
Географічний факультет, кафедра туризму

галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм

Благодир Світлана Феодосіївна, старший викладач кафедри туризму
https://geography.lnu.edu.ua/employee/blahodyr-svitlana-feodosijivna
Зінько Юрій Володимирович , старший викладач кафедри туризму
https://geography.lnu.edu.ua/employee/zinko-yurij-volodymyrovych
м. Львів, в. Дорошенка 41, ауд. 4
geodekanat@gmail.com – Благодир С.Ф.
zinkoyuriy@gmail.com – Зінько Ю.В. (ауд. 39)
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook чи
корпоративну пошту. Для погодження часу консультацій слід писати на
електронну пошту викладача або дзвонити.
https://geography.lnu.edu.ua/course/piznaval-no-pryrodnyy-turyzm
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання,
обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння в сфері
пізнавально-природничого туризму, який пов’язаний із загальносвітовим
трендом «повернення до природи», що серед іншого проявляється у зростанні
популярності різних видів пізнавального природничого туризму серед різних
категорій туристів. Особливістю такого виду туризму є необхідність
створення відповідного інформаційно-освітнього, рекламного забезпечення та
певного рівня підготовки організаторів і гідів.
Дисципліна «Пізнавально-природничий туризм» є вибірковою дисципліною з
спеціальності 242
Туризм для освітньої програми _бакалавр_, яка
викладається в _7 семестрі в обсязі _4_ кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).
Мета курсу: формування теоретичних знань та практичних навиків щодо
організації пізнавальних подорожей на основі природних атракцій і
місцевостей, природоохоронних територій, створення інформаційно-освітнього
забезпечення пізнавально-природничого туризму, оволодіння основами
менеджменту та маркетингу цього виду туризму та вивчення вітчизняного і
зарубіжного досвіду в цій сфері.
Завдання дисципліни:
1) Ознайомити
з
теоретико-методичними
основами
пізнавальноприродничого туризму;
2) Ознайомити з головними видами пізнавально-природничого туризму і
об’єктами зацікавлень туристів;
3) Забезпечити знання і навики з організації організації пізнавальних
подорожей з охопленням природних туристичних атракцій, їх

Література для
вивчення
дисципліни

інформаційно-рекламного й інфраструктурного забезпечення;
4) Представити зарубіжний і вітчизняний досвід з організації і просування
продуктів і послуг пізнавально-природничого туризму на регіональному і
локальному рівні.
Базова
1. Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в
Українських Карпатах / Ю. Зінько // Міжнародна конференція «Екологічна
ситуація у Карпатах на початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи
вирішення» : Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2. Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний туризм : навч. посіб. –
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 202 с.
3. Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм: підручник Вінниця: // ТОВ
"Нілан-ЛТД", 2016. – 178 с.
4. Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник / Т. К. Сергеева. – М. :
Финансы и статистика, 2004. −360 с.
5. Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч. посіб. // Луганськ: Вид-во ДЗ –
ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 206 c.
6. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. :
Знання, 2011. – 334 с.
7. Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe
PWN, 2008. – 196 c.
Допоміжна
1. Гетьман В.І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток
екотуризму на природно-заповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999. – С.
191-193
2. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм як регулюючий чинник урбанізації //
Фізична географія і геоморфологія. К.: ВГЛ «Обрії», 2001. - №40. С.47 – 52
3. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм як дидактична основа
раціонального природокористування та геоекологічної освіти // Регіональні
екологічні проблеми: 36. наук, праць. - К., 2002. – С. 45-50.
4. Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін. Менеджмент заповідних
геоморфологічних об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир,
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і геоморфологія. – К.: ВГЛ
“Обрії”, 2010. – Вип. 1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1 (вип. 27). –
С. 369-378.
5. Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційно-туристичного господарства
Національного природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько // Роль
природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної
спадщини та збалансованого розвитку територій: Матеріали міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». –
Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
6. Зінько Ю. Ключові території Українських і Польських Карпат у складі
Транскарпатської екологічної мережі / В.Брусак, Ю.Зінько, С.Благодир,
Окс.Шевчук, Д.Кричевська, А.Ліро // Вісник Львівського університету. Серія
геогр. – 2010. – Вип.38. – С. 45-57.
7. Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін. Рекреація і туризм у
Яворівському національному природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук,

Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані
результати
навчання

І.В.Кучинська, І.М.Маркович // Збірник методичних матеріалів з питань
природно-заповідної справи: навчальний посібник [за ред. Волкова С.С.,
Семенова О.О.]. - Київ, 2009. – С. 137-142.
8. Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах національних природних
парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір
/ Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
9. Смаль В. В. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В. В. Смаль,
І. В. Смаль // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.
10. Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у рекреаційному
природокористуванні : Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.
120 год.
64 години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин лабораторних
робіт/практичних занять та 56 годин самостійної роботи
У результаті вивчення дисципліни „Пізнавально-природничий туризм” студент
повинен знати:
˗ головні поняття, терміни, принципи і функції пізнавального
природничого туризму;
˗ основні види і форми природничого туризму;
˗ природні ресурси і атракції для пізнавально-природничого туризму в
Україні і Світі;
˗ найвідоміші світові та вітчизняні регіони і центри розвитку різних видів
природничого туризму;
˗ особливості організації природничого туризму на природоохоронних
територіях;
˗ сутність, завдання та функції менеджменту природничого туризму;
˗ специфіку ринку послуг, попиту і пропозиції у сфері пізнавального
природничого туризму;
˗ фактори ризику, види небезпек при організації природничих
пізнавальних подорожей та шляхи їх подолання;
˗ потенційні можливості та стримуючі фактори розвитку пізнавального
природничого туризму в Україні.
Студент повинен вміти:
˗ оцінювати потенціал територій та об’єктів для використанні у пізнавальноприродничому туризмі;
˗ проектувати маршрути та дидактичні стежки для пізнавальних подорожей;
˗ складати програми пізнавально-природничих турів для роботи з різними
групами туристів;
˗ проводити елементарні маркетингові дослідження попиту на різні види
природничого пізнавального туризму;
˗ створювати самостійні турпродукти для різних видів природничого
пізнавального туризму;
˗ організовувати просування вибраного туристичного продукту на ринок;
˗ забезпечувати дотримання основних природоохоронних вимог та правил
особистої безпеки під час проведення турів;
˗ застосовувати ресурси мережі Інтернет для збору інформації про
вітчизняні та світові центри природничого пізнавального туризму,
турпродукти операторів, що працюють у цій галузі.

Пізнавально-природничий туризм, природні атракції, пізнавальні тури,
туристичні маршрути, екоосвітні стежки, природоохоронні території
Очний /заочний
Формат курсу
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт
науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання
глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання
зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно
виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і
очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається
отримання бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної
інформації та формування умінь (установча сесія), на другому етапі студентзаочник самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані
індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка
результатів навчання.
Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого
розуміння тем.
Подано нижче у табличній формі схема курсу «Пізнавально-природничий
Теми
туризм»1
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою у формі заліку.
Підсумковий
контроль, форма Протягом семестру студент може набрати 100 балів за такі види робіт:
практичні, контрольні за 2-ма модулями, індивідуальне завдання. Приклад
розподілу балів на семінарських заняття подається нижче 2.
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з екотуризму,
Пререквізити
туризму на природоохоронних територіях, сільського туризму, основ
організації туристичної діяльності, туристичного ресурсознавства, достатніх
для сприйняття категоріального апарату пізнавально-природничого туризму,
розуміння особливостей організації пізнавально-природничих турів.
Навчальні методи Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, проведення
практичних і семінарських занять, а також організація самостійної роботи
та техніки, які
студентів. Вивчення дисципліни супроводжується інформаційними,
будуть
використовуватися ілюстративними та проблемними методами навчання. На практичних і
під час викладання семінарських заняттях здійснюється роз’яснення сутності завдань і підходів
до їх вирішення, а також вирішення проблемних питань. Для активізації
курсу
навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних
технологій, таких як проблемні лекції, робота в малих групах (семінаридискусії, метод «мозгового штурму»).
Проблемні лекції застосовуються при читанні тем, пов'язаних з сучасними
трендами розвитку різних форм пізнавально-природничого туризму у
світовому масштабі та в Україні, організації пізнавальних подорожей туризму
на природоохоронних територіях, просуванні продуктів і послуг пізнавальноприродничого туризму на туристичному ринку. Різновидністю проблемних
лекцій є міні-лекції, що застосовуються при висвітленні тем щодо окремих
видів пізнавально-природничого туризму.
Також широко використовуватиметься форма семінарів-дискусій. Семінаридискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників щодо даної
теми. Вони будуть використані для семінарських занять, пов'язаних з
організацією пізнавально-природничого туризму на природоохоронних
територіях, в окремих регіонах/районах/місцевостях.
Ключові слова

Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання.
Для вивчення курсу достатньо володіти такими програми як Microsoft Office
Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point.
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
• семінарські заняття : максимальна кількість балів_60 _
• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__30__
• індивідуальне завдання_10_
Підсумкова максимальна кількість балів__100__

Необхідне
обладнання
Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)
Опитування

2

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по
завершенні курсу.
Приклад розподілу балів на семінарських заняттях з курсу
«Пізнавально-природничий туризм»

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
М1

Т1

Т2

Т3

Т4

T5

Т6

15

5

5

5

5

5

5

45

М2

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

ІНДЗ

15

5

5

5

5

5

5

10

Сума
100
55

Т1, Т2, Т3 …Т13 ‒ теми семінарських і практичних занять.
М1 та М2 ‒ модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля.
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

Тиж.
дата
год.1

2

/ Тема, план, короткі тези
/

Форма
діяльності
(заняття)
Тема
1.
Природничий Лекція
пізнавальний
туризм:
основні
поняття,
класифікація, організація
природничого
туризму.
Дефініція
і
принципи
природничого
туризму,
головні функції і завдання.
Класифікація видів і форми
пізнавального природничого
туризму. Сучасні тренди у
розвитку пізнавальних видів
природничого туризму.

Природничий пізнавальний Семінарське
туризм – його сутність і заняття.
класифікації
Доповідь,
бесіда,
обговорення
.

Завдання, год

Термін
виконання

1.Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм: 2 год
підручник Вінниця: // ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. –
178 с.
2.Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник
/ Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика,
2004. −360 с.
3.Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч. посіб.
// Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса
Шевченка, 2013. – 206 c.
4.Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. /
М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. –
334 с.
5.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193

-

1.Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм:
підручник Вінниця: // ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. –
178 с.
2.Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник
/ Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика,
2004. −360 с.
3.Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч. посіб.
// Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса
Шевченка, 2013. – 206 c.
4.Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. /
М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. –
334 с.
5.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали

На
семінарськ
ому
занятті

1. Характеристика
обраного виду
природничопізнавального туризму
2. Природні атракції
для цього виду
туризму
3. Інфраструктура та
інформаційно-освітнє
забезпечення обраного
виду туризму
4. Популярність і
сегмент споживачів
2 год.

Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193
3

Тема 2. Сучасні види Лекція
пізнавально-природничого
туризму.
Особливості
організації орнітологічних та
ентомологічних подорожей.
Організація
флористичних
подорожей. Сафарі та його
різновиди.
Геотуризм.
Подорожі
з
метою
дослідження
підводного
світу.
Організація
фотомандрівок. Врахування
екотуристичних
принципів
при організації природничих
подорожей.

1.Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм: 2 год
підручник Вінниця: // ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. –
178 с.
2.Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник
/ Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика,
2004. −360 с.
3.Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч. посіб.
// Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса
Шевченка, 2013. – 206 c.
4.Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. /
М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. –
334 с.
5.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193

-

4

Опис атракцій пізнавально- Практичне
природничого туризму
заняття.
Доповідь,
бесіда,
обговорення

1.Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм:
підручник Вінниця: // ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. –
178 с.
2 год.
2.Сергеева Т. К. Экологический туризм : учебник
/ Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и статистика,
2004. −360 с.
3.Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч. посіб.
// Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса
Шевченка, 2013. – 206 c.
4.Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. /
М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. –
334 с.
5.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ

На
практично
му занятті

століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193
5

Тема
3.
Екологічний Лекція
туризм: принципи, функції
та завдання. Основні освітні
та організаційні принципи
екотуризму. Головні функції і
завдання екотуризму. Місце і
роль екотуризму у сучасній
системі
туристичної
діяльності.
Відмінність
екотуризму від інших видів
туристичної діяльності.

6

Екотуризм і природничий Семінарське
туризм – спільні і відмінні заняття.
риси.
Доповідь,
бесіда,
обговорення
.

1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційнотуристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний
туризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
І.Франка, 2011. – 202 с.
3.Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та
особливості організації / О. Кузьменко // Схід. –
2002. –№ 2. – С. 68.
4.Вишневський
В.І.
Екологічний
туризм:
навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. –
140 с.
5.Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у системі
суспільно-економічних відносин // Економічна та
соціальна географія: Наук. зб. - К., 2001. – С. 8995.
6.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як
дидактична
основа
раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційнотуристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний
туризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
І.Франка, 2011. – 202 с.
3.Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та

4 год

-

1. Головні принципи
екотуризму і
визначальні риси
природничопізнавального туризму
2. Особливості
організації
екотуристичних і
пізнавальних
подорожей

На
семінарськ
ому
занятті

7

Тема
4.
Природничий Лекція
туризм і екотуризм –
спільні і відмінні риси.
Поняття
природничого
туризму і екотуризму. Зв’язок
з іншими видами туризму:
спільні риси і відмінності.
Основні види природничопізнавального
туризму.
Принципи
екотуризму.
Функції
природничопізнавального і екологічного
туризму

8

Аналіз основних видів занять Практичне

особливості організації / О. Кузьменко // Схід. –
2002. –№ 2. – С. 68.
4.Вишневський
В.І.
Екологічний
туризм:
навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. –
140 с.
5.Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у системі
суспільно-економічних відносин // Економічна та
соціальна географія: Наук. зб. - К., 2001. – С. 8995.
6.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як
дидактична
основа
раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційнотуристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний
туризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
І.Франка, 2011. – 202 с.
3.Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та
особливості організації / О. Кузьменко // Схід. –
2002. –№ 2. – С. 68.
4.Вишневський
В.І.
Екологічний
туризм:
навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. –
140 с.
5.Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у системі
суспільно-економічних відносин // Економічна та
соціальна географія: Наук. зб. - К., 2001. – С. 8995.
6.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як дидактична основа раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно-

3. Порівняльна
характеристика
екотуризму і
пізнавального туризму
2 год.

2 год

-

1. Природні атракції

На

з екотуризму і природничого заняття.
туризму
Доповідь,
бесіда,
обговорення
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Тема 5. Форми і види Лекція
екотуризму. Екотуристичні
ресурси. Форми і види
екотуризму
та
їх
класифікація.
Інноваційні
форми
екотуризму.
Мотивація
і
типи
екотуристів.
Пізнавальний
екотуризм. Пригодницький
екотуризм.
Рекреаційний
екотуризм.
Науковий
екотуризм.
Об’єкти
зацікавлення
екотуристів.
Екотуристичні
атракції.
Екотуристичні
ресурси
території (місцевості, району,

туристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний
туризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
І.Франка, 2011. – 202 с.
3.Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та
особливості організації / О. Кузьменко // Схід. –
2002. –№ 2. – С. 68.
4.Вишневський
В.І.
Екологічний
туризм:
навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. –
140 с.
5.Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у системі
суспільно-економічних відносин // Економічна та
соціальна географія: Наук. зб. - К., 2001. – С. 8995.
6.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний
туризм як дидактична основа раціонального
природокористування та геоекологічної освіти
// Регіональні екологічні проблеми: 36. наук,
праць. - К., 2002. – С. 45-50.
1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційнотуристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний
туризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
І.Франка, 2011. – 202 с.
3.Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та
особливості організації / О. Кузьменко // Схід. –
2002. –№ 2. – С. 68.
4.Вишневський
В.І.
Екологічний
туризм:
навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. –
140 с.
5.Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у системі

обраної
території/природоохор
онної території
2. Основні
екотуристичні заняття
3. Основні заняття з
пізнавальноприродничого туризму
4. Спільні і відмінні
риси в організації
туристичних занять

практично
му занятті

2 год.

4 год

-

регіону). Вплив екотуризму
на природне середовище:
наслідки та способи захисту.
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11

Аналіз
і
розробка
пізнавально-природничих і
екотуристичних
турів
і
маршрутів

Практичне
заняття.
Доповідь,
бесіда,
обговорення

Тема
6.
Міжнародний Лекція
досвід
розвитку
пізнавально-природничого
туризму
і
екотуризму.
Міжнародні
організації
різних видів пізнавального
природничого
туризму і

суспільно-економічних відносин // Економічна та
соціальна географія: Наук. зб. - К., 2001. – С. 8995.
6.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний
туризм як дидактична основа раціонального
природокористування та геоекологічної освіти
// Регіональні екологічні проблеми: 36. наук,
праць. - К., 2002. – С. 45-50.
1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційнотуристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Козловський О.Ю., Борисюк Б.В. Екологічний
туризм : навч. посіб. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
І.Франка, 2011. – 202 с.
3.Кузьменко О. Екологічний туризм : поняття та
особливості організації / О. Кузьменко // Схід. –
2002. –№ 2. – С. 68.
4.Вишневський
В.І.
Екологічний
туризм:
навчальний посібник // К: Інтерпрес ЛТД, 2015. –
140 с.
5.Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм у системі
суспільно-економічних відносин // Економічна та
соціальна географія: Наук. зб. - К., 2001. – С. 8995.
6.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний
туризм як дидактична основа раціонального
природокористування та геоекологічної освіти
// Регіональні екологічні проблеми: 36. наук,
праць. - К., 2002. – С. 45-50.
1.Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa :
Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c.
2.Мотузенко О.О. Екологічний туризм в контексті
сталого розвитку території. //Туризм на порозі
ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат.
міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189191.

1. Назва, ідея, мета та
цільова аудиторія
пропонованого туру
(маршруту)
2. Основні природні
атракції та додаткові
атракції на маршруті,
туристична
інфраструктура
3. Детальна програма
туру (опис маршруту)
4. Розрахунок вартості,
витрат на рекламу і
просування
5. Перспективи
впровадження

На
практично
му занятті

4 год.

2 год.

-

екотуризму.
Квебекська
декларація
екотуризму.
Найвідоміші
природні
туристичні
атракції,
місцевості і регіони Світу.
Найпопулярніші пізнавальні
природничі
подорожі
–
сучасні світові тенденції.
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Екотуризм у вітчизняних і
зарубіжних національних
парках

3.Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах
національних природних парків і біосферних
заповідників України в міжнародний рік
екотуризму та гір / Я. Б. 4.Олійник, В. І. Гетьман
// Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр
„Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
5.Смаль В. В. Світовий досвід розвитку
екологічного туризму / В. В. Смаль, І. В. Смаль //
Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.
Семінарське
заняття.
Доповідь,
бесіда,
обговорення

Тема 7. Види та функції Лекція
природоохоронних
територій.
Міжнародна
класифікація
природоохоронних територій
і
об’єктів.
Категорії

1.Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa :
Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c.
2.Мотузенко О.О. Екологічний туризм в контексті
сталого розвитку території. //Туризм на порозі
ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат.
міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189191.
3.Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах
національних природних парків і біосферних
заповідників України в міжнародний рік
екотуризму та гір / Я. Б. 4.Олійник, В. І. Гетьман
// Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр
„Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
5.Смаль В. В. Світовий досвід розвитку
екологічного туризму / В. В. Смаль, І. В. Смаль //
Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.

1. Загальна
характеристика
обраного парку
2. Природні та
історико-культурні
атракції парку
3. Інформаційноосвітнє та
інфраструктурне
забезпечення
туристичного руху в
парку
4. Основні туристичні
заняття і пропозиції
парку, туристичні
потоки
5. Проблеми і
перспективи розвитку
екотуиизму в
обраному парку

4 год.
1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно- 4 год.
туристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.

На
семінарськ
ому
занятті

-

природно-заповідного фонду
України.
Національні
природні парки, біосферні
заповідники,
регіональні
ландшафтні парки та їхні
основні функції.
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Екотуризм у вітчизняних і
зарубіжних парках

2.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193
3.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як
дидактична
основа
раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
4.Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін.
Менеджмент
заповідних
геоморфологічних
об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир,
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і
геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.
1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1
(вип. 27). – С. 369-378.
5.Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого
туризму у національному природному парку
«Гуцульщина»
/
Ю.В.Зінько,
В.П.Брусак,
М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук.
зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] –
К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
6.Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційнотуристичного
господарства
Національного
природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько //
Роль природоохоронних установ у збереженні
біорозмаїття, етнокультурної спадщини та
збалансованого розвитку територій: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». –
Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
Семінарське
заняття.
Доповідь,
бесіда,

1.Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa :
Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c.
2.Мотузенко О.О. Екологічний туризм в контексті
сталого розвитку території. //Туризм на порозі

1. Загальна
характеристика
обраного парку
2. Природні та

На
семінарськ
ому
занятті

обговорення
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Лекція
Тема 8. Рекреаційнотуристичний потенціал
природоохоронних
територій. Національні
природні парки та їхні
основні функції. Рекреаційнотуристичний потенціал.
Загальне і туристичне
зонування. Регіональні
ландшафтні природні парки:
основні завдання та
рекреаційно-туристичне
використання. Рекреаційнотуристичне використання
малоплощинних заповідних
об’єктів. Біосферні
заповідники як міжнародна
категорія охорони природи.
Туристично-рекреаційний
потенціал біосферних
заповідників.

ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат.
міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189191.
3.Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах
національних природних парків і біосферних
заповідників України в міжнародний рік
екотуризму та гір / Я. Б. 4.Олійник, В. І. Гетьман
// Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
Географія. – Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр
„Київ. ун-т”, 2002. – С. 5–11.
5.Смаль В. В. Світовий досвід розвитку
екологічного туризму / В. В. Смаль, І. В. Смаль //
Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64.

історико-культурні
атракції парку
3. Інформаційноосвітнє та
інфраструктурне
забезпечення
туристичного руху в
парку
4. Основні туристичні
заняття і пропозиції
парку, туристичні
потоки
5. Проблеми і
перспективи розвитку
екотуиизму в
обраному парку

2 год.
1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно- 2 год.
туристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193
3.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як
дидактична
основа
раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
4.Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін.
Менеджмент
заповідних
геоморфологічних
об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир,

-

М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і
геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.
1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1
(вип. 27). – С. 369-378.
5.Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого
туризму у національному природному парку
«Гуцульщина»
/
Ю.В.Зінько,
В.П.Брусак,
М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук.
зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] –
К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
6.Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційнотуристичного
господарства
Національного
природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько //
Роль природоохоронних установ у збереженні
біорозмаїття, етнокультурної спадщини та
збалансованого розвитку територій: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». –
Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
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Геотуристичні
об’єкти: Практичне
пам’ятки неживої природи, заняття.
геотуристичні
шляхи, Доповідь,
геологічні музеї, тематичні бесіда,
парки
обговорення
.

1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційнотуристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193
3.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як
дидактична
основа
раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
4.Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін.

1. Загальна
характеристика
обраного
об’єкту/шляху
2. Інформаційноосвітнє забезпечення
3. Туристична
інфраструктура
4. Цільові групи
споживачів і
туристичний рух
4 год.

На
практично
му занятті

Менеджмент
заповідних
геоморфологічних
об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир,
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і
геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.
1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1
(вип. 27). – С. 369-378.
5.Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого
туризму у національному природному парку
«Гуцульщина»
/
Ю.В.Зінько,
В.П.Брусак,
М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук.
зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] –
К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
6.Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційнотуристичного
господарства
Національного
природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько //
Роль природоохоронних установ у збереженні
біорозмаїття, етнокультурної спадщини та
збалансованого розвитку територій: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». –
Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
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Тема
9.
Рекреаційно- Лекція
туристична діяльність в
межах природоохоронних
територій.
Дидактичні
стежки
і
тематичні
туристичні
шляхи
на
природно-заповідних
територіях.
Менеджмент
відвідувачів національних і
регіональних парків. Підходи
до
оцінки
туристичного
навантаження на природні
комплекси
природоохоронних територій.
Рекреаційно-туристичні
заняття на природоохоронних
територіях: основні види і

1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно- 2 год
туристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193
3.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як
дидактична
основа
раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.

особливості організації.
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Оцінка екотуристичного
потенціалу вибраних
національних парків

- К., 2002. – С. 45-50.
4.Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін.
Менеджмент
заповідних
геоморфологічних
об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир,
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і
геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.
1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1
(вип. 27). – С. 369-378.
5.Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого
туризму у національному природному парку
«Гуцульщина»
/
Ю.В.Зінько,
В.П.Брусак,
М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук.
зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] –
К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
6.Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційнотуристичного
господарства
Національного
природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько //
Роль природоохоронних установ у збереженні
біорозмаїття, етнокультурної спадщини та
збалансованого розвитку територій: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». –
Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
Практчине
заняття.
Доповідь,
бесіда,
обговорення

1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційнотуристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2.Гетьман В.І.
Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193
3.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як
дидактична
основа
раціонального

1. Екотуристичні
атракції обраного
парку
2. Екотуристична
інфраструктура
3. Пропоновані
екотуристичні заняття
4. Туристичний рух та
завантаженість
рекреаційних зон
5. SWOT-аналіз
розвитку екотуризму а
обраному парку
6. Проблеми і
пропозиції

На
практично
му занятті

природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
2 год.
4.Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін.
Менеджмент
заповідних
геоморфологічних
об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир,
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і
геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.
1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1
(вип. 27). – С. 369-378.
5.Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого
туризму у національному природному парку
«Гуцульщина»
/
Ю.В.Зінько,
В.П.Брусак,
М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук.
зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] –
К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
6.Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційнотуристичного
господарства
Національного
природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько //
Роль природоохоронних установ у збереженні
біорозмаїття, етнокультурної спадщини та
збалансованого розвитку територій: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». –
Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
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Тема 10. Менеджмент і Лекція
маркетинг
продуктів
і
послуг природоохоронних
територій
у
сфері
пізнавально-природничого
туризму.
Менеджмент
природних
ресурсів
території.
Інформаційноосвітнє
та
рекламноінформаційне забезпечення.
Спеціалізовані
програми
обслуговування туристів на
природоохоронних

1.Правові і методологічні аспекти сільського та 4 год
інших немасових видів туризму: методичний
посібник
/
В.Васильєв,
П.Горішевський,
Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. М.Осипової]. –
Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с.
2.Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін.
Рекреація і туризм у Яворівському національному
природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук,
І.В.Кучинська,
І.М.Маркович
//
Збірник
методичних матеріалів з питань природнозаповідної справи: навчальний посібник [за ред.
Волкова С.С., Семенова О.О.]. - Київ, 2009. – С.
137-142.

територіях.
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Розробка проектів сталого
туризму
на
природоохоронних
територіях (з використанням
науково-методичних
публікацій)

3.Мотузенко О.О. Екологічний туризм в контексті
сталого розвитку території. //Туризм на порозі
ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат.
міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189191.
4.Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах
національних природних парків і біосферних
заповідників України в міжнародний рік
екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман //
Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія.
– Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. унт”, 2002. – С. 5–11.
5.Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у
рекреаційному
природокористуванні
:
Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.
Практчине
заняття.
Доповідь,
бесіда,
обговорення
.

1.Правові і методологічні аспекти сільського та
інших немасових видів туризму: методичний
посібник
/
В.Васильєв,
П.Горішевський,
Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. М.Осипової]. –
Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с.
2.Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін.
Рекреація і туризм у Яворівському національному
природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук,
І.В.Кучинська,
І.М.Маркович
//
Збірник
методичних матеріалів з питань природнозаповідної справи: навчальний посібник [за ред.
Волкова С.С., Семенова О.О.]. - Київ, 2009. – С.
137-142.
3.Мотузенко О.О. Екологічний туризм в контексті
сталого розвитку території. //Туризм на порозі
ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат.
міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189191.
4.Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах
національних природних парків і біосферних
заповідників України в міжнародний рік
екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман //
Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія.

1. Назва, мета,
завдання
пропонованого
проекту
2. Аналіз ресурсів і
можливостей для
реалізації проекту
3. Стратегічні цілі та
оперативні завдання
4. Оцінка загроз і
проектованих
результатів
4 год.

На
практично
му занятті

– Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. унт”, 2002. – С. 5–11.
5.Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у
рекреаційному
природокористуванні
:
Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.
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Тема 11. Інформаційно- Лекція
освітнє та інфраструктурне
забезпечення природничопізнавального туризму на
природоохоронних
територіях.
Види
інформаційно-освітнього
забезпечення
та
інфраструктури.
Спеціалізоване і тематичне
інформаційно-освітнє
забезпечення.
Шляхи
просування
туристичних
продуктів
і
послуг
природоохоронних територій.
Реклама
у
пізнавальноприродничому туризмі: види
і
шляхи
поширення.
Популяризація пізнавального
природничого туризму через
організацію масових заходів
(фестивалі, ярмарки).

1.Зінько Ю.В. Екологічні аспекти рекреаційно- 2 год
туристичної діяльності в Українських Карпатах /
Ю.
Зінько
//
Міжнародна
конференція
«Екологічна ситуація у Карпатах на початку ХХІ
століття: сучасний стан і шляхи вирішення» :
Матеріали конференції. – Львів, 2013. – С. 56–64.
2. Екологічна стежка (методика, організація,
характеристика модельної стежки «Лісники») /
Я.П.Дідух, В.М.Ермоленко, О.Т.Крижанівська та
ін. - К., 2000. – 85 c.
3.Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм
як
дидактична
основа
раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
4.Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б. та ін.
Менеджмент
заповідних
геоморфологічних
об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир,
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і
геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.
1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1
(вип. 27). – С. 369-378.
5.Зінько Ю.В. Програма розвитку сталого
туризму у національному природному парку
«Гуцульщина»
/
Ю.В.Зінько,
В.П.Брусак,
М.А.Майданський. – Географія та туризм: наук.
зб. [Ред. кол.: Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін.] –
К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 19. – С. 77-86.
6.Зінько Ю.В. Концепція розвитку рекреайційнотуристичного
господарства
Національного
природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько //
Роль природоохоронних установ у збереженні
біорозмаїття, етнокультурної спадщини та

збалансованого розвитку територій: Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». –
Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276.
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Презентація
залікових
природничого
екотуризму

і
захист Семінарське
робіт
з заняття.
туризму і Доповідь,
бесіда,
обговорення

Індивідуальні роботи
Базова
8.
Зінько
Ю.В.
Екологічні
аспекти за обраною темою
рекреаційно-туристичної
діяльності
в
Українських Карпатах / Ю. Зінько // Міжнародна 2 год.
конференція «Екологічна ситуація у Карпатах на
початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи
вирішення» : Матеріали конференції. – Львів,
2013. – С. 56–64.
9.
Козловський
О.Ю.,
Борисюк
Б.В.
Екологічний туризм : навч. посіб. – Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 202 с.
10.
Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та
екотуризм: підручник Вінниця: // ТОВ "НіланЛТД", 2016. – 178 с.
11.
Сергеева Т. К. Экологический туризм :
учебник / Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и
статистика, 2004. −360 с.
12.
Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч.
посіб. // Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса
Шевченка, 2013. – 206 c.
13.
Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. /
М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. –
334 с.
14.
Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. –
Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. –
196 c.
Допоміжна
11.
Гетьман В.І. Збереження ландшафтного
різноманіття і розвиток екотуризму на природнозаповідних територіях // Туризм на порозі ХХІ
століття: освіта, культура, екологія: матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
(18-20 жовтня 1999р., м. Київ). – К.: КІТЕП, 1999.
– С. 191-193

На
семінарськ
ому
занятті

12.
Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм як
регулюючий чинник урбанізації // Фізична
географія і геоморфологія. К.: ВГЛ «Обрії», 2001.
- №40. С.47 – 52
13.
Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний
туризм як дидактична основа раціонального
природокористування та геоекологічної освіти //
Регіональні екологічні проблеми: 36. наук, праць.
- К., 2002. – С. 45-50.
14.
Зінько Ю.В., Благодир С.Ф., Іваник М.Б.
та ін. Менеджмент заповідних геоморфологічних
об’єктів Львівщини / Ю.В.Зінько, С.Ф.Благодир,
М.Б.Іваник, О.М.Шевчук // Фізична географія і
геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип.
1(58). – С.209-224.: СМП «Тайп», 2010 – № 1
(вип. 27). – С. 369-378.
15.
Зінько
Ю.В.
Концепція
розвитку
рекреайційно-туристичного
господарства
Національного природного парку «Гуцульщина» /
Ю.В.Зінько // Роль природоохоронних установ у
збереженні
біорозмаїття,
етнокультурної
спадщини та збалансованого розвитку територій:
Матеріали
міжнародної
науково-практичної
конференції,
присвяченої
10-річчю
НПП
«Гуцульщина». – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. –
С. 271-276.
16.
Зінько Ю. Ключові території Українських
і Польських Карпат у складі Транскарпатської
екологічної мережі / В.Брусак, Ю.Зінько,
С.Благодир, Окс.Шевчук, Д.Кричевська, А.Ліро //
Вісник Львівського університету. Серія геогр. –
2010. – Вип.38. – С. 45-57.
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Тема 12. Сталий туризм на Лекція
природоохоронних
територіях. Головні засади
розвитку сталого туризму на
природничо
цінних
територіях.
Пізнавально-

1.Правові і методологічні аспекти сільського та 2 год
інших немасових видів туризму: методичний
посібник
/
В.Васильєв,
П.Горішевський,
Ю.Зінько, М.Рутинський [за ред. М.Осипової]. –
Одеса, 2009. – Випуск 2. – 88 с.
2.Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Кучинська І.В. та ін.
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природничий
туризм
як
елемент сталого розвитку
територій. Участь громад у
сталому розвитку територій
(районів, регіонів). Розвиток
про-екологічного
підприємництва
та
туристичної інфраструктури
на засадах сталого розвитку.
Економічна
ефективність
сталого господарювання.

Рекреація і туризм у Яворівському національному
природному парку / Ю.В.Зінько, Я.С.Кравчук,
І.В.Кучинська,
І.М.Маркович
//
Збірник
методичних матеріалів з питань природнозаповідної справи: навчальний посібник [за ред.
Волкова С.С., Семенова О.О.]. - Київ, 2009. – С.
137-142.
3.Мотузенко О.О. Екологічний туризм в контексті
сталого розвитку території. //Туризм на порозі
ХХІ століття: освіта, культура, екологія: мат.
міжнар. наук.- практ. конф.– Київ, 1999.– С. 189191.
4.Олійник Я. Б. Екологічний туризм на теренах
національних природних парків і біосферних
заповідників України в міжнародний рік
екотуризму та гір / Я. Б. Олійник, В. І. Гетьман //
Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Географія.
– Вип. 48. – К. : Вид.-поліграф. центр „Київ. унт”, 2002. – С. 5–11.
5.Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у
рекреаційному
природокористуванні
:
Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с.

Презентація
залікових
природничого
екотуризму

Індивідуальні роботи
Базова
15.
Зінько
Ю.В.
Екологічні
аспекти за обраною темою
рекреаційно-туристичної
діяльності
в
Українських Карпатах / Ю. Зінько // Міжнародна 2 год.
конференція «Екологічна ситуація у Карпатах на
початку ХХІ століття: сучасний стан і шляхи
вирішення» : Матеріали конференції. – Львів,
2013. – С. 56–64.
16.
Козловський
О.Ю.,
Борисюк
Б.В.
Екологічний туризм : навч. посіб. – Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2011. – 202 с.
17.
Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та
екотуризм: підручник Вінниця: // ТОВ "НіланЛТД", 2016. – 178 с.
18.
Сергеева Т. К. Экологический туризм :
учебник / Т. К. Сергеева. – М. : Финансы и

і
захист Семінарське
робіт
з заняття.
туризму і Доповідь,
бесіда,
обговорення

На
семінарськ
ому
занятті

статистика, 2004. −360 с.
19.
Сорокіна Г.О. Екологічний туризм : навч.
посіб. // Луганськ: Вид-во ДЗ – ЛНУ імені Тараса
Шевченка, 2013. – 206 c.
20.
Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. /
М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. –
334 с.
21.
Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. –
Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. –
196 c.
Допоміжна
17.
Гетьман В.І. Збереження ландшафтного
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