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СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Екологічна географія та екотуризм» 

 

Спеціальність: 101 Екологія 

  

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 
Дана навчальна дисципліна є важливим елементом професійної 

підготовки студентів. Здобуті професійні знання дозволять 

майбутнім фахівцям орієнтуватись в просторовому розподілі 

екологічних параметрів і явищ та географічних закономірностях 

процесів, що відбуваються в біосфері. Дисципліна «Екологічна 

географія та екотуризм» сприяє формуванню у студентів системного 

уявлення про стан навколишнього середовища у різних країнах і 

набуття практичних навиків реалізації принципів екологізації 

діяльності людини на прикладі екологічного туризму. 

 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Навчання основам теорії та методам екологічного картування, 

надання інформації про стан довкілля у різних частинах світу, а 

також навиків планування та реалізації екотуристичної діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
- аналіз просторового розподілу екологічних процесів;  

- порівняльний аналіз екологічної ситуації у різних країнах та 

регіонах світу; 

- дослідження екологічних факторів та забруднення складових 

біосфери у географічному контексті; 

- планування збору екологічної інформації та її обробка для 

створення картографічних зображень; 

- розробка та аналіз екологічних карт; 

- аналіз стану розвитку туристичної галузі у світі та Україні; 

- освоєння типізації та основних напрямків сучасного туризму;  

- вичення передумов та факторів розвитку туризму; 

- розробка та впровадження проектів організації 

екотуристичної діяльності. 

 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- розуміти географічні закономірності поширення 

антропогенного впливу на довкілля; 

- аналізувати та порівнювати стан довкілля на рівні географічних 

об’єктів різного рівня; 

- прогнозувати просторове поширення наслідків антропогенних 

змін довкілля;  

- аналізувати та прогнозувати транскордонні впливи на довкілля;  

- розробляти та читати екологічні картографічні зображення; 

- розробляти і впроваджувати програми розвитку туризму, у 

тому числі екологічного; 

- враховувати соціальні та економічні аспекти розвитку 

туристичної діяльності; 

- оцінювати та запобігати негативним наслідкам туристичної 

діяльності для довкілля; 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Екологічна географія та екологічне 

країнознавство. Організація екологічного туризму. Предмет та 

об’єкт дослідження екологічної географії. Завдання і методи 

екологічної географії. Географічна оболонка Землі. Екологічне 

районування к основа географічних досліджень в екології. 

Екологічні процеси планетарного масштабу. Цілі і завдання 

екологічного картування. Принципи, основні етапи та методи 

екологічного картування. Джерела інформації в екологічній 

картографії. Комплексні екологічні карти. 

Екологічне країнознавство. Екологічна ситуація в Європі і Україні. 

Екологічна ситуація в Азії. Екологічна ситуація в Африці. 

Екологічна ситуація в Американському континенті. Екологічна 

ситуація в Австралії та Океанії. Поняття туризму. Розвиток туризму. 

Вплив туризму на довкілля. Екологічний туризм: специфічні 

особливості, історія та сучасні тенденції розвитку. Класифікація 

екологічних турів. Основні об’єкти в екологічному туризмі. Оцінка 

складових природно-ресурсного потенціалу територій. Еколого-

туристичні технології. Реклама в екологічному туризмі і особливості 

просування екотурів.  

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання, отримані при вивченні дисциплін «Біологія», «Загальна 

екологія», «Екологія рослин і тварин», «Гідрологія», «Ландшафтна 

екологія», «Стандартизація та сертифікація в екології», «Заповідна 

справа», 

Пореквізити Отримані знання будуть використані при вивченні наступних 

дисциплін: «Організація та управління  природоохоронною 

діяльністю», «Екологічна безпека», а також при написанні 

кваліфікаційної роботи 
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Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

1. Ніколаєв К.Д., Білявський Г.О., Ісаєнко В.М., Бабікова К.О. 

Розвиток туризму в Україні та його класифікація. : навч. посіб. К.: 

Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. 100 с. 

2. Ніколаєв К.Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого 

туризму в Україні : монографія. К.: Видавництво НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2016. 153 с. 

3. Ісаєнко В. М., Ніколаєв К.Д., Бабікова К.О., Білявський Г.О., 

Смірнов І.Г.   Стратегія сталого розвитку (туристична галузь) : навч. 

посіб. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. 295 с.  

4. Вишневський В.І. Екологічний туризм : навч. посіб. К.: 

Інтерпрес ЛТДб 2015. 140 с. 

5. Дмитрук О.Ю., Дмитрук С.В. Екотуризм : навч. посіб. К. : 

Альтерпрес, 2009. 358 с.  

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Лекційна аудиторія, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Залік, тестування 

Кафедра Екології 

Факультет Екологічної безпеки, інженерії та технологій 

Викладач(і) Ніколаєв Кирило Дмитрович 

Посада: заступник декана ФЕБІТ 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.с.-г.н. 

Профайл викладача: 

https://febit.nau.edu.ua/kafedry/kafedra-

ekolohii/vykladachi-kafedry/ 

Тел.:  0667601802 

E-mail: kyrylo.nikolaiev@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.017к (Приймальна комісія) 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google classroom 

 


