
 
 



 
 
 
 
 
 



1. Мета дисципліни – сформування у студентів знань щодо екологічних особливостей і 
закономірностей розвитку зеленого туризму. На цій основі виробити здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми щодо функціонування галузевої і 
територіальної структури зеленого туризму, в також навички з вибору й обґрунтування даних 
рішень. Основний зміст дисципліни ґрунтується на застосуванні сучасних теорій та методів 
дослідження глобальних та регіональних процесів зеленого туризму, явищ і суспільних об’єктів із 
використанням комплексу міждисциплінарних даних, включаючи ті, що формують рекреалогію. 
 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
1. Знання теоретичних основ екології, географії та економічної теорії; 
2. Вміти працювати командно з метою вирішення креативних завдань; 
3. Володіти навичками планування роботи. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Дисципліна «Основи зеленого туризму та рекреації» є складовою циклу дисциплін вільного 

вибору студента освітньої програми підготовки здобувачів освітнього ступеню бакалавр за 
спеціальністю 101-Екологія. Навчальна дисципліна передбачає вивчення галузевої і 
територіальної структури зеленого туризму та рекреації, особливості діяльності окремих суб’єктів 
ринку зеленого туризму  застосовуючи теоретичні знання та практичні навички для забезпечення 
рекреаційно-туристичної діяльності. Дисципліна спрямована на формування у студентів 
спеціальних професійних, соціальних та особистісних компетенцій, накопичення знань щодо 
можливості критичного мислення, аналізу і синтезу, здатності шукати, обробляти та аналізувати 
інформацію з різних джерел, здатності визначати, формулювати і вирішувати проблеми 
глобального, регіонального та локального рівня в системі світового господарства, сфері туризму та 
рекреації. Окремими складовими дисципліни є вивчення концептуальних засад зеленого туризму 
та рекреації, особливостей сучасних процесів глобалізації та економічної інтеграції, механізмів 
регулювання, галузевої і територіальної структури зеленого туризму та рекреації, зокрема сфери 
послуг, екологічних аспектів сфери міжнародного туризму. Дисципліна передбачає опанування 
такими складовими, як здатність застосовувати базові знання природничих і суспільних наук та 
інформаційних технологій в системі зеленого туризму та рекреації, здатність застосовувати прості 
кількісні та якісні методи при дослідженні зеленого туризму, зокрема у сфері міжнародного 
туризму, здатність самостійно досліджувати, аналізувати територіальні відмінності розвитку 
окремих суб’єктів та галузей туризму. 
 

4. Завдання (навчальні цілі):  
- закріпити понятійно-термінологічний апарат предметно-об’єктної області географії 

зеленого туризму, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій; 

- сформувати уявлення про систему зеленого туризму та рекреації як цілісного механізму, 
місце і роль сфери міжнародного туризму в ньому, його галузеву і територіальну 
структуру; 

- вміти застосовувати набуті знання для вирішення практичних ситуацій, здійснювати 
моніторинг, інтерпретувати, аналізувати та систематизувати туристичну інформацію, 
вміти презентувати туристичний інформаційний матеріал; 

- розвинути уміння дотримуватись норм здорового способу життя використовувати різні 
види та форми рухової активності для активного відпочинку та впроваджувати їх у 
особистій та професійній діяльності. 

 
Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 

галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 



Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК09. Здатність працювати в команді; 
ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 
здорового способу життя; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК17. Знання сучасних досягнень національного та міжнародного екологічного законодавства. 

Програмними результатами навчання є: ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 
практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в 
сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; ПР13. Уміти формувати 
ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в 
сфері екології; ПР18. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень; ПР20. 
Уміти формувати запити та визначати дії, що забезпечують виконання норм і вимог екологічного 
законодавства; ПР25. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі 
розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та 
форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність) Форми 

викладання  
і навчання 

Методи  
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни 

Код Результат навчання 

1.1 Зміст базових та сучасних концепцій 
розвитку рекреації та зеленого туризму 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи  

20 

1.2 Характерні риси та прояви процесів роз-
витку рекреації та туристичної інтеграції, 
форми та склад регіональних інтеграцій-
них об’єднань,   особливості участі Украї-
ни в регіональних інтеграційних процесах 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи 

20 

1.3 Механізм регулювання світогосподар-
ських процесів через систему міжнарод-
них економічних організацій, особливості 
членства України в глобальних між народ-
них економічних організаціях, міжнародні 
організації в туризмі  

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульні 
контрольні роботи 

20 

2.1 Застосовувати базові знання  природничих 
і суспільних наук та  інформаційних 
технологій при вивченні зеленого туризму 
та рекреації, галузевої і територіальної 
структури рекреаційної сфери, сфери 
міжнародного туризму   

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Науково-дослідний 
проект, усні 

відповіді / 
доповнення 

10 

2.2 Самостійно досліджувати, аналізувати 
просторово-часові параметри участі 
країни в системі туристичного обміну, 
визначати й оцінювати її туристичний 
потенціал 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Науково-дослідний 
проект, усні 

відповіді / 
доповнення 

10 

2.3 Здійснювати моніторинг глобальних 
проблем людства, працювати в системі 
зовнішньоекономічної та міжнародної 
туристичної діяльності 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Науково-дослідний 
проект, усні 

відповіді / 
доповнення 

10 

3.1 Демонструвати навички ефективної міжо-
собистісної взаємодії та командної робо-
ти, повагу та цінування до різноманіт-
ності, мультикультурності, гендерної рів-
ності, вміння використовувати інформа-
ційні і комунікаційні технології   

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Науково-дослідний 
проект, усні 

відповіді / 
доповнення 

5 

4.1 Аналізувати та приймати управлінські 
рішення в системі оцінки туристичної 
стратегії 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Науково-дослідний 
проект, усні 

відповіді / 
доповнення 

5 

 
 
 
 
 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

Результати навчання  
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 
3.1 

 
4.1 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоре-
тичні та практичні проблеми в галузі 
природничих наук, що необхідні для 
аналізу і прийняття рішень в сфері еко-
логії, охорони довкілля та оптимального 
природокористування. 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

 
 

+ 

 
 
 

 
 

+ 

 
 
 

 
 
 

ПР13. Уміти формувати ефективні кому-
нікаційні стратегії з метою донесення 
ідей, проблем, рішень та власного до-
свіду в сфері екології. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 

+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 
 

ПР18. Поєднувати навички самостійної 
та командної роботи задля отримання 
результату з акцентом на професійну 
сумлінність та відповідальність за прий-
няття рішень. 

 
 
 

 
 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

ПР20. Уміти формувати запити та визна-
чати дії, що забезпечують виконання 
норм і вимог екологічного законодавства. 

 
 

 
+ 

 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

 
+ 

ПР25. Зберігати та примножувати досяг-
нення і цінності суспільства на основі 
розуміння місця предметної області у 
загальній системі знань, використовувати 
різні види та форми рухової активності 
для ведення здорового способу життя. 

 
 
 

 
 

+ 

 
 
 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–2.2 – 30 / 15 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.1–2.2 – 30 / 15 балів. 
3. Науково-дослідний проект (НДП), усні відповіді/доповнення: РН 1.1–2.5 – 40 / 20 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 
Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 

встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є написання модульних контрольних робіт. Перескладання семестрового контролю 
з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

7.2 Організація оцінювання:  
Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій із Розділів 1 і 2 

відповідно. Студенти мають виконати НДП та представити його під час практичних робіт. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



8. Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

 
№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції Практ. Конс. С/Р 
 

Розділ 1. 
Загальна характеристика зеленого туризму та рекреації та особливості його розвитку 

1. Особливості та тенденції розвитку 
зеленого туризму та рекреації в ХХІ ст. 

1 2   

2. Концептуальні основи географії туризму. 1 2   
3. Специфіка застосування рекреації у 

різних країнах світу. 
   10 

4. Процеси глобалізації та економічної 
інтеграції у туристичному процесі. 

2 2   

5. Міжнародні туристичні та екологічні 
організації. 

2 2   

6. Специфіка формування туристичного 
бізнесу в межах країн різних регіонів 
планети. 

   10 

7. Географія природних ресурсів світу. 2 2   
8. Світовий туристичний ринок  та ринок 

рекреаційно-туристичних ресурсів. 
2 2   

9. Поняття ресурс і його значення в житті 
людини. 

   15 

Модульна контрольна робота 1  1   
 

Розділ 2. 
Галузева і територіальна структура зеленого туризму та рекреації 

10. Географія зеленого туризму та рекреації. 1 2   
11. Географія сільського туризму. 1 2   
12. Специфіка, напрямки, потенціал туризму 

та рекреації в Україні. 
   10 

13. Географія сфери послуг. 2 2   
14. Географія міжнародного туризму. 2 2   
15. Основні напрямки міжнародного туриз-

му, якими користуються в Україні та 
світі. 

   12 

16. Географія міжнародної туризму і 
діяльності ТНК в туристичній сфері. 

2 2    

17. Глобальні проблеми людства. 2 2   
18. Глобальні екологічні проблеми та спроби 

людства боротьби з ними. 
   15 

Консультації   2  
Модульна контрольна робота 2  1   
ВСЬОГО 20 26 2 72 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій – 20 год. 
Практичні заняття – 26 год. 
Консультації – 2 год. 
Самостійна робота – 72 год. 



9. Рекомендовані джерела: 
 

 Основні: 
1. Закон України "Про туризм" від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради 

України. - 1995. – №31. – С 242. 
2. Про внесення змін до Закону України "Про туризм" // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 244. – 

С. 15-19. 
3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, 

термінологія, районування. – К.: Київський ун-т, 2001. – 395 с. 
4. Горішевський П.В., Васильєв В.П., Зінько Ю.В. Сільський зелений туризм: організація 

гостинності на селі: Підручник. – Івано-Франківськ: Місто-Н, 2003. – 158 с. 
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