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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ» 

 

Спеціальність: 242 «Туризм» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

 

Семестр Осінній 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Зміст екотуризму та його особливості, засади екотуристичної 

діяльності, найважливіші об’єкти екотуризму, навички 

формування туристичного продукту 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Екологічний туризм є одним із найпоширеніших видів туризму.  

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями у цій сфері та  

можливість їх використання у професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- дізнатися про сутність екотуризму, 

- дізнатися про основи екотуристичної діяльності; 

- дізнатися про найважливіші об’єкти екотуризму; 

- набути навички формування туристичного продукту у сфері 

екотуризму.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти набуває наступні компетентності: 

здатність формування нові екскурсійні та туристичні продукти у 

сфері екотуризму.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни структурований за двома модулями:  Сутність 

екотуризму та Об’єкти екотуризму.  

Перший модуль містить такі теми: сутність, функції, ресурси,  

правова основа і  вимоги до екотуризму, створення і проведення 

екотуру,  розміщення і харчування туристів, екологічний стан 

місцевості та його врахування в туристичній діяльності, безпека в 

екотуризмі. Другий модуль присвячений вивченню об’єктів, які 

привертають найбільшу увагу туристів: як в Україні, так і за 

кордоном.  

Пререквізити Зазначена дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами 

на першому і частково другому курсах: Основи туризмознавства, 

Туристичне країнознавство, Всесвітня спадщина і туризм.  

Пореквізити Знання з екологічного туризму можуть бути використані при 

вивченні дисциплін Організація екскурсійної діяльності, 

Організація туристичних подорожей, а також при написанні  

кваліфікаційної роботи.  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

Вишневський В.І. Екологічний туризм.  – К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. 

– 140 с.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд кафедри міжнародного туризму та 

країнознавства (7 корпус), оснащений належною оргтехнікою для 

проведення лекційних і практичних занять. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, усно 



Кафедра Кафедра міжнародного туризму та країнознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і)  

 

ВИШНЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ  
Посада: професор кафедри міжнародного 

туризму та країнознавства ФМВ 

Науковий ступінь: доктор геогр. наук 

Вчене звання: професор 

Профайл викладача:  
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_m

tk/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?i

d=11329 

Тел. 406-74-54 

E-mail: vishnev.v@gmail.com 

Робоче місце: 7.220 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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