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Назва курсу  Туризм на природоохоронних територіях 

Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
галузь знань 24 Сфера обслуговування, спеціальність 242 Туризм 
 

Викладачі курсу 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  

Контактна інформація 

викладачів 
м. Львів, в. Дорошенка 41, ауд. 4  
geodekanat@gmail.com – Благодир С.Ф.  
zinkoyuriy@gmail.com – Зінько Ю.В. (ауд. 39) 

Консультації по курсу 

відбуваються 
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. 
Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і 

вміння в сфері розвитку туризму на природоохоронних територіях, 
який передбачає врахування природних особливостей цих територій, їх 

туристично-рекреаційного потенціалу та обмежень, пов’язаних з 

природоохоронним статусом. Тому у курсі представлено основні 

вимоги до організації туристично-рекреаційної діяльності на 

природоохоронних територіях  

Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Туризм на природоохоронних територіях» є нормативною 
дисципліною з спеціальності 242  Туризм для освітньої програми 

_бакалавр , яка викладається в _7 семестрі в обсязі _4_ кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу Метою вивчення курсу: вивчення рекреаційно-туристичного потенціалу 

природоохоронних територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 

видів допустимих туристичних занять та відповідної інфраструктури, 

інформаційно-освітнього забезпечення, впливу туристично-
рекреаційної діяльності на природне середовище та його можливості 

його мінімізації.    
Цілі курсу: 
 сформувати у студентів систему знань про міжнародні і національні 

категорії природоохоронних ресурсів,  
 забезпечити знання туристичних ресурсів та особливостей 

рекреаційно-туристичного використання природоохоронних 

територій різного рангу,  
 навчити студентів планувати та організовувати рекреаційно-

туристичне використання національних і регіональних парків та 

інших заповідних територій. 

https://geography.lnu.edu.ua/employee/blahodyr-svitlana-feodosijivna
https://geography.lnu.edu.ua/employee/zinko-yurij-volodymyrovych
mailto:geodekanat@gmail.com
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Література для 

вивчення дисципліни 
Базова 

1. Закон України „Про загальнодержавну програму формування екологічної 

мережі України на 2000-2015 роки” від 21.09.2000. № 1989-ІІІ  
2. Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” 

від 25.06.1991. № 1264-12.  
3. Закон України „Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95 
4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та 

методи аналізу, термінологія, районування: Монографія. – К.: Видавничо-
поліграфічний центр "Київський університет", 2001. – 395 с.  

5. Гетьман В. Туризм і збереження довкілля Українських Карпат // Географія 

та основи економіки в школі. – 2000. - №3. – с.48-52.  
6. Гетьман В.І. Проблемно-методичні питання визначення величини 

рекреаційних навантажень на ландшафтні комплекси природно-заповідних 

територій // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. – Канів, 1999. – 
С. 187-192.  

7. Екологічний туризм на природоохоронних територіях Закарпатської області 

[Текст]: монографія / Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-т». 

– Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с. 
8. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у національних парках України. 

36. Туристичне використання національних, парків. Ойцов-С.467-482.  
9. Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму в національних парках 

Українських Карпат // "Гори і люди" (у контексті сталого розвитку). 

Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.  
10. 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. 
11. 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. 
12. 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. 

13. 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. 
14. Зінько Ю.В. Розвиток екологічного і стійкого туризму на Розточчі // Туризм 

сільський зелений, №2, 1999, с.14 
15. Крамарець В.О., Дейнека А.М., Коханець М.І. Організаційні основи 

туристичної діяльності НПП "Сколівські Бескиди" в контексті 

збалансованого розвитку регіону // "Гори і люди" (у контексті сталого 

розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.100-104. 
16. Крижановська О.Т. Роль екологічної освіти у діяльності заповідників і 

національних парків // Заповідна справа в Україні на межі тисячоліть. – 
Канів, 1999. – С.197-200. 

17. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. Львів-2003 
18. Кучинська І, Плесак С., Ванда В. Національний парк як осередок 

екологічної освіти в регіоні // Розточанський збір: Матер. Міжнародної 



науково-практичної конференції. – Кн. 2. – Львів: Меркатор, 2001 – с. 24-
31. 

19. Методичні рекомендації щодо визначення максимального навантаження 

на природні комплекси та об’єкти у межах природно-заповідного фонду 

України за загально-регіональним розподілом. – Київ, 2003. – 51 с. 
20. Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на теренах національних 

природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік 

екотуризму та гір // Вісник Київського національного університету ім. 

Т.Шевченка. Географія. Вип. 48. – К., 2002. С.5-11. 
 

Допоміжна 
1. Вишневський В.І. Екологічний туризм: навчальний посібник // К: 

Інтерпрес ЛТД, 2015. – 140 с.  
2. Гетьман В.І. Збереження ландшафтного різноманіття і розвиток 

екотуризму на природно-заповідних 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. Екологічний туризм у системі суспільно-економічних 

відносин // Економічна та соціальна географія: Наук. зб. Київ, 2001. 
С. 89-95.  

4. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм як регулюючий чинник урбанізації // 

Фізична географія і геоморфологія. К.: ВГЛ «Обрії», 2001. №40. С.47– 52  
5. 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.  
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. 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. 
8. 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 природно-заповідної справи: навчальний посібник [за 

ред. Волкова С.С., Семенова О.О.]. -  Київ, 2009. – С. 137-142. 
9. Екологічна стежка (методика, організація, характеристика модельної 

стежки «Лісники») / Я.П.Дідух, В.М.Ермоленко, О.Т.Крижанівська та ін. 

- К., 2000. – 85 c. 
10. Колбовский Е. Ю. Экологический туризм и экология туризма : учеб. 

пособ. для студ. высш. учеб. завед. /Е. Ю. Колбовский. – 2-е изд., стер. – 
М. : Изд. центр „Академия”, 2008. – 256 с. 

11. Косолапов А.Б. Теория и практика экологического туризма. – Москва: 

КНОРУС, 2005. – 228 с.  
12. Любіцева О.О., Сташук К. Розвиток екологічного туризму в Україні // 

Економічна та соціальна географія: Наук. зб. / Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) 

та ін. – К., 2002. – Вип. 53. – с.189-196. 
13. 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. 189-191. 
14. 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. 
15. Пидмогильный С., Зинько Ю., Вовк В., Пестерева А. Экотуризм в 

Украине: природный потенциал стимулирует развитие рынка. – Ж. 

Турбизнес. – 2010. –  № 6(36). – С. 13-15. 
16. Смаль В. В. Світовий досвід розвитку екологічного туризму / В. В. 

Смаль, І. В. Смаль // Укр. геогр. журн. – 2003. – № 4. – С. 58–64. 
17. Черчик Л. М. Формування ринкових відносин у рекреаційному 

природокористуванні: Монографія. –Луцьк : ЛДТУ, 2006. – 352 с. 
18. Храбовченко В.В. Экологический туризм. – М.: Финансы и статистика, 

2003. – 208 с.  
19. Geo-Carpathians. Potential of the Cognitive Tourism / [Edited by Ihor 

Bubniak and Andrzej Solecki] – Krosno, 2014. – 208 p. 
20. Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe 

PWN, 2008. – 196 c. 
Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу  64 години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 56 годин самостійної роботи 
Очікувані результати 

навчання 
      У результаті вивчення дисципліни «Туризм на природоохоронних 

територіях» студент повинен: 
     знати: сутність і завдання основних категорій природоохоронних 

територій на міжнародному і національному рівні; природні та 

історико-культурні ресурси, рекреаційну інфраструктуру та туристичні 

заняття для різних типів заповідних об’єктів, особливості менеджменту 

відвідувачів та оцінки їх навантаження на довкілля, форми сталого 

туризму на природоохоронних територіях. 
     вміти: оцінювати рекреаційно-туристичний потенціал 

природоохоронних територій, планувати і впорядковувати туристичні 

заняття у національних і регіональних парках та на інших заповідних 

територіях, розробляти проекти рекреаційно-туристичного 

використання природоохоронних територій.  
Ключові слова Геотуризм, геоспадщина, геотуристичні об’єкти, геотуристичний 

продукт, геопарк, геотуристична подорож 
Формат курсу Очний /заочний  

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 студент-заочник 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. 



Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Туризм на 

природоохоронних територіях»
1 

Підсумковий 

контроль, форма 
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою у формі заліку.  
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. 
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 

природоохоронної діяльності і заповідної справи, екологічного і 

сільського туризму, менеджменту і маркетингу туризму та сталого 
розвитку регіонів. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

     Основними формами навчання є лекційна подача матеріалу, проведення 

практичних і семінарських занять, а також організація самостійної роботи 

студентів. Вивчення дисципліни супроводжується інформаційними, 

ілюстративними та проблемними методами навчання. Лекції 

супроводжуються демонстрацією основних положень, таблиць та ілюстрацій 

з використанням мультимедійних засобів. На практичних і семінарських 

заняттях здійснюється роз’яснення сутності завдань і підходів до їх 

вирішення, а також вирішення проблемних питань. 
     Робота в малих групах використовується переважно на практично-
семінарських заняттях і створює можливості для участі кожного студента за 

темою занять. Вона забезпечує формування особистісних якостей і досвіду 

соціального спілкування. Під час семінарських занять широко 

використовуються презентації результатів групи. Одночасно методика 

презентацій широко використовується студентами при представленні 

індивідуальних завдань. 
     Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників 

щодо даної теми. Вони сприяють формуванню думок і їх висловлень, вчать 

оцінювати пропозиції інших учасників семінару. Зокрема, це стосується 

семінарів з дослідницьких концепцій, що передбачені у програмі даного 

курсу. 
     Важливе значення у навчальному процесі мають лекції-презентації із 

запрошенням представників природоохоронних установ Львівщини. 
Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. 

Для вивчення курсу достатньо володіти такими програми як Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point. 
Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

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__ 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде 

надано по завершенні курсу. 
 

2 
Приклад розподілу балів на семінарських заняттях з курсу  

«Туризм на природоохоронних територіях» 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль  2 
100 М1 Т1 Т2 Т3 Т4 T5 Т6  М 2 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 ІНДЗ  

15 5 5 5 5 5 5 45 15 5 5 5 5 5 5 10 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. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

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 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  

21-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
* Кількість балів для оцінок «незадовільно» визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які 

забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 
 



1. СХЕМА КУРСУ «ГЕОТУРИЗМ» 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

1 Тема 1. Поняття і класифікація 

природоохоронних територій і 

об’єктів. Поняття 

природоохоронних об’єктів і 

територій. класифікація 

природоохоронних територій за 

МСОП. Основні категорії 

природоохоронних територій та 

їх менеджмент. Природна 

спадщина ЮНЕСКО  і 

міжнародна програма біосферних 

резерватів людина і природа. 

Лекція 1. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні 

концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний 

посібник. - 2-е вид., перероб. Інфор. –

К.:”Альтерпрес”, 2004. 
2. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 
3. List of national parks – Режим доступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks 
4. National Parks Conservation Association (NPCA) – 

Режим доступу: https://www.npca.org/ 
5. World Database on Protected Areas (WDPA) – Режим 

доступу: https://www.protectedplanet.net/ 

2 год - 

2 Тема 1. Поняття і класифікація 

природоохоронних територій і 

об’єктів. 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні 

концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний 

посібник. - 2-е вид., перероб. Інфор. –

К.:”Альтерпрес”, 2004. 
2. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 
3. List of national parks – Режим доступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks 
4. National Parks Conservation Association (NPCA) – 

Режим доступу: https://www.npca.org/ 
5. World Database on Protected Areas (WDPA) – Режим 

доступу: https://www.protectedplanet.net/ 

1. Види і типи 

природоохоронних 

об’єктів  
2. Основні функції 

природоохоронних 

об’єктів різних категорій 
3. Головні напрями 

рекреаційно-туристичної і 

екоосвітньої діяльності 
 
2 год. 

На 

семінарсь

кому 

занятті 

3 Тема 2. Категорії природно-
заповідного фонду України.  
Природні заповідні території і 

об’єкти. Штучно створені 

заповідні території і об’єкти. 

Структурний і територіальний 
аналіз природно-заповідного 

фонду України. Рекреаційна 

функція на заповідних територіях 

і об’єктах. 

Лекція 1. Закон України „Про загальнодержавну програму 

формування екологічної мережі України на 2000-
2015 роки” від 21.09.2000. № 1989-ІІІ  

2. Закон України „Про охорону навколишнього 

природного середовища” від 25.06.1991. № 1264-
12.  

3. Закон України „Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95 
4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси 

України: Методологія та методи аналізу, 

термінологія, районування: Монографія. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2001. – 395 с.  

 
2 год 

- 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks
https://www.npca.org/
https://www.protectedplanet.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks
https://www.npca.org/
https://www.protectedplanet.net/


4 Тема 2. Категорії природно-
заповідного фонду України 
 

Практичне 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Закон України „Про загальнодержавну програму 

формування екологічної мережі України на 2000-
2015 роки” від 21.09.2000. № 1989-ІІІ  

2. Закон України „Про охорону навколишнього 

природного середовища” від 25.06.1991. № 1264-
12.  

3. Закон України „Про туризм” від 15.09.1995 № 324/95 
4. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси 

України: Методологія та методи аналізу, 

термінологія, районування: Монографія. – К.: 

Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2001. – 395 с.  

1. Основні категорії 

природно-заповідного 

фонду України 
2. Біосферні заповідники в 

Україні 
3. Національні парки 

України  
3. Регіональні ландшафтні 

парки в Україні 
4. Природні заказники, 

пам’ятки природи та інші  
 
4 год. 

На 

практично

му занятті 

5 Тема 3. Національні парки як 

природоохоронно-рекреаційні 

території.  
Історія створення національних 

парків. Національні природні 

парки та їхні основні функції. 

Рекреаційно-туристичний 

потенціал. Загальне і туристичне 

зонування. Типізація 

національних парків за 

доступністю для відвідувачів. 

Інформаційно-освітня та 

спеціалізована інфраструктура 

для відвідувачів. Основні види 

занять і маркетинг рекреаційно-
туристичних продуктів 

національних парків. 

Лекція 1. Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на 

теренах національних природних парків і 

біосферних заповідників України в міжнародний 

рік екотуризму та гір // Вісник Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка. 

Географія. Вип. 48. – К., 2002. С.5-11. 
2. Екологічний туризм на природоохоронних 

територіях Закарпатської області [Текст]: монографія 

/ Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-
т». – Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с. 

3. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у 

національних парках України. 36. Туристичне 

використання національних, парків. Ойцов-С.467-
482.  

4. Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму в 

національних парках Українських Карпат // "Гори і 

люди" (у контексті сталого розвитку). Міжнародна 

конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.  
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 рекреайційно-

туристичного господарства Національного 

природного парку «Гуцульщина» / Ю.В.Зінько // 

Роль природоохоронних установ у збереженні 

біорозмаїття, етнокультурної спадщини та 

збалансованого розвитку територій: Матеріали 

 
 
4 год 

- 



міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина». – 
Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276. 

6. Крамарець В.О., Дейнека А.М., Коханець М.І. 

Організаційні основи туристичної діяльності НПП 

"Сколівські Бескиди" в контексті збалансованого 

розвитку регіону // "Гори і люди" (у контексті сталого 

розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 
р. м. Рахів. – с.100-104.  

7. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 
6 Тема 3. Національні парки як 

природоохоронно-рекреаційні 

території.  
 

Семінарське 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на 

теренах національних природних парків і 

біосферних заповідників України в міжнародний 

рік екотуризму та гір // Вісник Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка. 

Географія. Вип. 48. – К., 2002. С.5-11. 
2. Екологічний туризм на природоохоронних 

територіях Закарпатської області [Текст]: монографія 

/ Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-
т». – Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с. 

3. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у 

національних парках України. 36. Туристичне 

використання національних, парків. Ойцов-С.467-
482.  

4. Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму в 

національних парках Українських Карпат // "Гори і 

люди" (у контексті сталого розвитку). Міжнародна 

конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.  
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 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». – 

1. Загальна характеристика 

обраного національного 

парку 
2. Природні та історико-
культурні атракції  
4. Рекреаційно-туристична 

та екоосвітня 

інфраструктура 
3. Основні напрями 

екоосвітньої та 

екотуристичної діяльності 
4 год. 

На 

семінарсь

кому 

занятті 



Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 271-276. 
7. Крамарець В.О., Дейнека А.М., Коханець М.І. 

Організаційні основи туристичної діяльності НПП 

"Сколівські Бескиди" в контексті збалансованого 

розвитку регіону // "Гори і люди" (у контексті сталого 

розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 
р. м. Рахів. – с.100-104.  

8. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 
7 Тема 4. Рекреаційно-

туристичне використання 

регіональних ландшафтних 

парків. 
Регіональні ландшафтні природні 

парки: основні завдання та 

рекреаційно-туристичне 

використання. Туристичні 

атракції, інфраструктура та 

рекреаційні туристичні заняття 

РЛП. Розвиток рекреацій 

туризму в РЛП – вибрані 

приклади. Соціологічні 

обстеження туристичного руху у 

РЛП. Рекреаційно-туристичне 

використання малоплощинних 

заповідних об’єктів.  
 

 1. Вишневський В.І. Екологічний туризм: навчальний 
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століття: освіта, культура, екологія: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (18-
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5. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Екологічний туризм як 
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К., 2002. – С. 45-50.  
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7. Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : 

Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c. 

 
2 год. 

На 

практично

му занятті 

8 Тема 4. Рекреаційно-туристичне 

використання регіональних 

ландшафтних парків 

Практичне 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 
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1. Загальна характеристика 

обраного регіонального 

ландшафтного парку 
2. Природні та історико-
культурні атракції 
3. Рекреаційно-туристична 

інфраструктура (стежки, 

шляхи) 
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7. Zareba D. Ekoturystyka / D. Zareba. – Warszawa : 

Wydawnictwo naukowe PWN, 2008. – 196 c. 

4. Основні рекреаційно-
туристичні заняття 
 
2 год. 

9 Тема 5. Туристично-
рекреаційний потенціал 

біосферних заповідників і 

резерватів. Біосферні 

заповідники (БЗ) як міжнародна 

категорія охорони природи. 

Зонування біосферних 

заповідників (резервацій). 

Туристично-рекреаційний 

потенціал БЗ. Рекреаційно-
туристичні заняття у біосферних 

резерватах. Менеджмент 

рекреації і біосферних резерватах 

– вибрані приклади. 
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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 рекреайційно-
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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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Львів, 2003. – 80 с. 
10 Тема 5. Туристично-рекреаційний 

потенціал біосферних заповідників і 

резерватів. 

Практичне 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 
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1. Загальна характеристика 

обраного БР 
2. Природні та історико-
культурні цінності БР   
3. Туристичні пропозиції 

БР  
4. Роль місцевого 

населення в 

обслуговуванні 

туристичних потоків 
 
2 год. 
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практично
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Львів, 2003. – 80 с. 
11 Тема 6. Дидактичні стежки і 

тематичні туристичні шляхи 

як форма організації 

відвідування 
природоохоронних територій. 
Типізація стежок і шляхів для 

відвідувачів природоохоронних 

територій. Дидактичні стежки – 
особливості організацій і 

екскурсійного обслуговування. 

Класифікація тематичних шляхів. 

Допустиме рекреаційне 

навантаження на стежки і 

тематичні шляхи 
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та регіональних парках: світовий 

і національний досвід. Основні 

групи відвідувачів парків. 

Особливості обслуговування 

туристичних потоків в парках. 

Рекреаційно-туристичне 

зонування парків. Нові тренди у 

менеджменті відвідувачів парків. 

Лекція 1. Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на 

теренах національних природних парків і 

біосферних заповідників України в міжнародний 

рік екотуризму та гір // Вісник Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка. 

Географія. Вип. 48. – К., 2002. С.5-11. 
2. Екологічний туризм на природоохоронних 

територіях Закарпатської області [Текст]: монографія 

/ Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-
т». – Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с. 

3. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у 

національних парках України. 36. Туристичне 

використання національних, парків. Ойцов-С.467-
482.  

4. Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму в 

національних парках Українських Карпат // "Гори і 

люди" (у контексті сталого розвитку). Міжнародна 

конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.  
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 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. 

4 год - 



7. Крамарець В.О., Дейнека А.М., Коханець М.І. 

Організаційні основи туристичної діяльності НПП 

"Сколівські Бескиди" в контексті збалансованого 

розвитку регіону // "Гори і люди" (у контексті сталого 

розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 
р. м. Рахів. – с.100-104.  

8. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 
14 Тема 7. Менеджмент відвідувачів 

національних і регіональних парків 
Практичне 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на 

теренах національних природних парків і 

біосферних заповідників України в міжнародний рік 

екотуризму та гір // Вісник Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка. 

Географія. Вип. 48. – К., 2002. С.5-11. 
2. Екологічний туризм на природоохоронних територіях 
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конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.  
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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. 
7. Крамарець В.О., Дейнека А.М., Коханець М.І. 

Організаційні основи туристичної діяльності НПП 

1. Рекреаційно-туристична 

діяльність обраного НПП 

(РЛП)   
2. Рекреаційно-туристична 

і екоосвітня 

інфраструктура, заняття 
3. Динаміка відвідуваності 

рекреаційних зон, стежок, 

туристичних маршрутів 
4. Проблеми і перспективи 

рекреаційно-туристичної 

діяльності 
2 год. 

На 

практично

му занятті 



"Сколівські Бескиди" в контексті збалансованого 

розвитку регіону // "Гори і люди" (у контексті сталого 

розвитку). Міжнародна конференція. – 14-18.10.2002 р. 

м. Рахів. – с.100-104.  
8. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 
15 Тема 8. Оцінка туристичного 

навантаження на природні 

комплекси природоохоронних 

територій. Поняття рекреаційної 

ємкості території, допустимого і 

критичного рекреаційного 

навантаження. Методичні 

підходи до визначення ступеня 

рекреаційного навантаження для 

різних типів природних 

середовищ площинних і лінійних 

рекреаційних об’єктів. 

врахування інфраструктурного 

забезпечення при дослідженні 

рекреаційного навантаження. 

Рекреаційна дигресія та її 

попередження. 

Лекція 1. Методичні рекомендації щодо визначення 

максимального навантаження на природні 

комплекси та об’єкти у межах природно-
заповідного фонду України за загально-
регіональним розподілом. – Київ, 2003. – 51 с. 

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. Екологічний туризм на природоохоронних 

територіях Закарпатської області [Текст]: монографія 

/ Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-
т». – Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с. 

4. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у 
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6. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 
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2 год. - 

16 Тема 8. Оцінка туристичного 

навантаження на природні 

комплекси природоохоронних 

територій 

Практичне 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Методичні рекомендації щодо визначення 

максимального навантаження на природні 

комплекси та об’єкти у межах природно-
заповідного фонду України за загально-
регіональним розподілом. – Київ, 2003. – 51 с. 

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. Екологічний туризм на природоохоронних 

територіях Закарпатської області [Текст]: монографія 

/ Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-
т». – Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с. 

4. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у 

1. Загальна характеристика 

обраного об’єкта 

(рекреаційної зони, 

стежки, шляху та ін.) 
2. Особливості 

відвідування та 

перебування 
3. Оцінка туристичного 

навантаження 
4. Шляхи мінімізації 

антропогенного тиску на 

природне середовище 
 
4 год. 

На 

практично

му занятті 



національних парках України. 36. Туристичне 

використання національних, парків. Ойцов-С.467-
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5. Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму в 
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люди" (у контексті сталого розвитку). Міжнародна 

конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.  
6. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 
17 Тема 9. Планування розвитку 

рекреації і туризму на 

природоохоронних територіях. 
Плани організації парків як 

основа для перспективного 

розвитку рекреації туризму. 

Інвентаризація рекреаційного 

потенціалу парку. Розробка 

стратегічних завдань і 

оперативних заходів з розвитку 

рекреації туризму національних і 

ландшафтних парках. 

Перспективне забезпечення 

рекреаційно-туристичних занять 

на природоохоронних територіях. 
Менеджмент плани розвитку 

рекреації туризму вибраних 

парків 

Лекція 1. Методичні рекомендації щодо визначення 

максимального навантаження на природні 

комплекси та об’єкти у межах природно-заповідного 

фонду України за загально-регіональним 

розподілом. – Київ, 2003. – 51 с. 
2. Екологічна стежка (методика, організація, 
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Я.П.Дідух, В.М.Ермоленко, О.Т.Крижанівська та ін. 

- К., 2000. – 85 c. 
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Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-т». – 
Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с. 

4. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у 
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люди" (у контексті сталого розвитку). Міжнародна 

конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.  
6. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 

2 год. - 

18 Тема 9. Планування розвитку 

рекреації і туризму на 

природоохоронних територіях  

Практичне 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Методичні рекомендації щодо визначення 

максимального навантаження на природні 

комплекси та об’єкти у межах природно-
заповідного фонду України за загально-
регіональним розподілом. – Київ, 2003. – 51 с. 

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. Екологічний туризм на природоохоронних 

територіях Закарпатської області [Текст]: монографія 

1. Функціональне 

зонування обраного 

НПП/ПЗ (на основі 

відповідного розділу 

Проекту організації…) 
2. Характеристика 

рекреаційно-туристичної 

діяльності  
3. SWOT-аналіз 

рекреаційно-туристичної 

діяльності 

На 

практично

му занятті 



/ Габчак Н.Ф. [та ін.]; ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-
т». – Ужгород: Говерла, 2018. – 390 с. 

4. Зінько Ю., Гетьман В. Рекреація і туризм у 

національних парках України. 36. Туристичне 

використання національних, парків. Ойцов-С.467-
482.  

5. Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму в 

національних парках Українських Карпат // "Гори і 

люди" (у контексті сталого розвитку). Міжнародна 

конференція. – 14-18.10.2002 р. м. Рахів. – с.353-363.  
6. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 

4. Рекомендації щодо 

вдосконалення 

менеджмент-планів 
 
4 год. 

19 Тема 10. Зарубіжний досвід 

менеджменту і маркетингу 

туристичного використання 

національних парків. Досвід 

розвитку рекреації туризму 

національних парків США, 

Великобританії, Австралії, 

Польщі. Нові світові тренди у 

розвитку рекреації туризму 

національних і ландшафтних 

парках. 

Лекція 1. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні 

концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний 

посібник. - 2-е вид., перероб. Інфор. –

К.:”Альтерпрес”, 2004. 
2. Кукурудза М. Менеджмент національних парків. 

Львів, 2003. – 80 с. 
3. List of national parks – Режим доступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks 
4. National Parks Conservation Association (NPCA) – 

Режим доступу: https://www.npca.org/ 
5. World Database on Protected Areas (WDPA) – Режим 

доступу: https://www.protectedplanet.net/ 

 
4 год. 

 

20 Тема 10. Зарубіжний досвід 

менеджменту і маркетингу 

туристичного використання 

національних парків.  

Практичне 

заняття. 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні 

концепції менеджменту і маркетингу. Навчальний 

посібник. - 2-е вид., перероб. Інфор. –
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Режим доступу: https://www.npca.org/ 
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доступу: https://www.protectedplanet.net/ 

1. Туристичні атракції та 

інфраструктура обраного 

національного парку 
2. Туристично-рекреаційні 

пропозиції національного 

парку 
3. Інноваційні туристично-
освітні продукти 

національного парку 
 
2 год. 

На 

практично

му занятті 

21 Тема 11. Рекреаційно-
туристичний потенціал 

національних і регіональних 

парків України. Типізація 

парків України за ступенем 

рекреаційно-туристичного 

Лекція 1. Олійник Я.Б., Гетьман В.І. Екологічний туризм на 

теренах національних природних парків і 

біосферних заповідників України в міжнародний 

рік екотуризму та гір // Вісник Київського 

національного університету ім. Т.Шевченка. 

Географія. Вип. 48. – К., 2002. С.5-11. 
2. Екологічний туризм на природоохоронних 

2 год.  
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використання. Національні і 

ландшафтні парки інтенсивного і 

екстенсивного рекреаційно-
туристичного використання. Нові 

тенденції в розвитку рекреацій 

туризму у вітчизняних парках. 

територіях Закарпатської області [Текст]: монографія 
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