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Пререквізити навчальної 
дисципліни 

- 



Анотація дисципліни, мета 
та очікувані програмні 
результати навчальної 
дисципліни, основна 
тематика дисципліни 

Мета курсу: формування у студентів знань про 
теоретичнометодологічні та практичні аспекти формування, 
функціонування і розвитку зеленого сільського і екологічного 
туризму. Завдання курсу: теоретична та практична підготовка 
студентів спеціальності «Туризм» з наступних питань:   
- вивчення історії та сучасного стану, мети і мотивації вибору 
відпочинку у сільській місцевості; 
- дослідження найважливіших закономірностей, чинників, які 
визначають розвиток і розміщення гостинних садиб (агроосель), 
організаційноправового і економічного механізму їх діяльності на 
ринку туристичних послуг регіону, держави; 
- розглянути проблемні питання фахової освіти менеджера 
зеленого сільського туризму; 
- на основі конструктивно-географічного підходу розкрити 
особливості менеджменту та маркетингу зеленого сільського 
туризму; 
- поглибити, систематизувати теоретичні знання щодо проблем і 
перспектив розвитку зеленого сільського туризму в Україні; 
- виробити вміння узагальнювати теоретико-практичні матеріали, 
аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною 
літературою, довідковими виданнями тощо. 
 
Компетентності: 

- Здатність до формування світогляду, розвитку людського 
буття, суспільства і природи, духовної культури 

- Знання і розуміння предметної області своєї професії;  
- . Здатність аналізувати туристичний потенціал територій 
- Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів, 
-  

Програмні результати навчання:  

- Володіти та застосовувати гуманітарні, природничо-
наукові та фахові знання для вирішення проблем сучасної 
туристичної галузі.  

- Називати основні форми і види туризму, здійснювати їх 
класифікацію; 

- Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал 
території; 

- Виявляти і пояснювати принципи і методи організації та 
технології обслуговування туристів з дотриманням 
стандартів якості; 

 

Основна тематика дисципліни: 

I. Основи екскурсійної діяльності  
II. Організація та планування сільського туризму 

Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Критерії та засоби оцінювання:  

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує 
види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни 
передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання 
самостійних завдань. Контрольні заходи охоплюють поточний і 
підсумковий контроль.  



Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться у таких 
формах: 

1. Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних 
занять.  

2. Поточний контроль.  
3. Підсумковий контроль, залік. 

Семестрове оцінювання результатів у формі заліку проводиться за 
5-бальною системою. 

Інші інформації про 
дисципліни (політика 
дисципліни, технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  

 

Відвідування навчальних занять обов'язкове, основні вимоги до 
студентів: активність на практичних заняттях, дедлайн, 
відпрацювання пропущених занять, допуск до підсумкового 
контролю;  

дотримання правил  академічної доброчесності: самостійне 
виконання навчальних і контрольних  завдань; правильне 
цитування з посиланням на автора, посилання на джерела 
інформації.  

При дистанційній або змішаній формах навчання  
використовується інструментарій платформи Google Classroom  

Навчальні ресурси: презентації лекцій, плани практичних занять, 
методичні вказівки та практичні рекомендації до виконання 
завдань на сторінці курсу в Google Classroom, методичні 
рекомендації до підготовки і захисту творчих проектів, виконання 
індивідуальних завдань і самостійної роботи. 

Базова література 
навчальної дисципліни та 
інші інформаційні ресурси 
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