
Урок № 10 

Дата: 11.11.2020 

Тема:  Поняття екопривабливості турів 

Мета: Охарактеризувати поняття екопривабливості турів, розкрити її призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Екологічний туризм (екотуризм) – пізнавальні подорожі різного рівня складності як 

вид активного відпочинку і спосіб пізнання незайманого людиною природного середовища 

або її окремих елементів: пейзажів, пам’ятників природи, певних видів рослин, тварин. 

Головний принцип екотуризма – гармонія з навколишньою природою і не втручання 

навколишню екосистему. 

   Мета екотуризма – це отримання нової інформації про природу регіону, по якому 

здійснюється подорож, про культурно-етнографічні особливості регіону подорожі туристів, 

поліпшення охорони довкілля, економічного клімату в регіоні і зміна відношення до 

природи із споживчого на дбайливий. 

    Популярність турботи про екологію і збереження живої природи у світі робить 

екологічний туризм дуже перспективним видом відпочинку і туризму. Екологічний туризм 

покликаний запобігти негативній дії людини на природу і мотивувати туристів і 

туроператорів до участі в соціально-культурному розвитку регіонів і охороні природи.                                                                          

Екотуристи подорожують по тих природних місцях, де збереглася ще дика природа. 

        Екотуризм класифікують за тривалістю подорожі, видами туристичної діяльності, 

об’єктами туризму (печери, гори, водоспади, історичні, культурні, етонографические 

пам’ятки, археологічні знахідки, тундра, ліси) тощо: 

1. Науковий екотуризм – збір наукових даних в місцях подорожі(студентські польові 

практики, наукові експедиції та ін.), які допомагають розвивати екологічний туризм в тому 

або іншому регіоні. 

2.Пізнавальний екотуризм – якнайповніше відповідає концепції екотуризма (етнографічні 

тури, палеонтологічні тури, фототури, походи для спостереження за птахами, китами, 

рідкісними видами метеликів). 

3. Рекреаційний екотуризм – відпочинок на природі і отримання нових знань про неї. 

Рекреаційний екотуризм буває двох видів: 

 активний рекреаційний туризм – частина пригодницького туризму (різні піші, 

лижні, кінні походи, спелеотуризм, сходження на гори, подорожі по воді); 

  пасивний рекреаційний екотуризм – пікніки на природі, відпочинок в палаткових 

таборах, піші прогулянки на короткі відстані, риболовля, збір грибів і ягід з 

дотриманням принципів екологічної стійкості. 

      Кращі місця для екотуризма: Фінляндія (водний екотуризм), Ісландія (унікальні гарячі 

гейзери, різноманітна флора і фауна), Хорватія (національні парки Плитвицькі озера і 

Крка), Шотландія (унікальні природні ландшафти), Норвегія (сафарі на китів, крабів, 

тюленів), Швеція (водний туризм), Ірландія, Байкал, гірський Алтай, Карелія, Камчатка, 

Далекий Схід, Якутія, Кавказ, Нова Зеландія (фйорди, пляжі, вулкани). Місця для 

екотуризма в екзотичних країнах: пустеля Гобі, Тібетські гори, джунглі Коста-Ріки, 

Танзанія, Гімалаї та ін. Пупулярні місця для екотуризма в Україні – Карпати, Крим, 

Полтавщина, Херсон, Поділля. 

       Екотуризм – популярний напрям міжнародного туризму, що об’єднує в собі елементи 

екстремального туризму і прогулянки. Зайняття екологічним туризмом не вимагає від 

мандрівників особливої спортивної підготовки. Екомаршрути по воді, горам і лісам може 

пройти навіть екотурист  початківець. 
 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке екотуризм? 

2. Яка класифікація екотуризму вам відома? 

3. Які найкращі місця для екотуризму вам відомі? 



Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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