
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ 

1. Код: ЦПП 2.2 
2. Назва: Зелений туризм.  
3. Тип: обов’язковий 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,0 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Романів Андрій 

Степанович, доцент, канд. геогр. наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.  
9. Результати навчання.  

Мета вивчення дисципліни "Зелений туризм": забезпечити засвоєння основних положень і 
проблематики сільського та зеленого туризму, історії його розвитку, надання послуг у цьому виді 
туризму, вивчення основ маркетингу та рекламної діяльності характерної для сільського та зеленого 
туризму, основних ресурсів розвитку сільського та зеленого туризму своєї місцевості.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
знати: 

− основні складові зеленого туризму, заповіді екотуриста; 
− основні завдання урбокомпенсаційного екологічного туризму; 
− напрямки для розвитку сталого екотуризму; 
− основні пріоритети зеленого туризму; 
− найбільші перешкоди на шляху розвитку туризму в сільській місцевості; 
− типи традиційного стилю життя у сільській місцевості; 
− види туризму, переваги та недоліки сільського зеленого туризму,  
− основні фази обслуговування; 
− основні причини небезпеки в туризмі; 

вміти: 
− раціонально вирішити проблему впливу екотуризму на навколишнє середовище; 
− використати даний напрям туризму для добробуту ПТК (природних територіальних комплексів) та 
туриста; 
− порівнювати сільський та міський туризм; 
− розробити екотур в рамках природоохоронних територій; 
− зробити опис агрооселі; 
− уникати нещасних випадків в екологічному та пригодницькому туризмі; 
− дотримуватись встановлених правил поведінки. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні 
заходи (2 модулі, залік).  

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Географія та економіка 
міжнародного туризму; Туристичні ресурси України 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності):Екскурсійна діяльність. 

12. Зміст курсу: 
Наукові засади зеленого туризму.Історія та сучасний стан екологічного туризму.Інтеграційні 

та стабілізаційні основи екологічного туризму. Конструктивно-географічні аспекти екологічного 
туризму. Економічні аспекти в екотуризмі. Екотуризм у системі суспільно-економічних відносин. 
Екотуристичний потенціал. Екологічна стежка. Основи та історія розвитку сільського зеленого 
туризму. Послуги та ресурси сільского зеленого туризму. Організація діяльності агросадиби.  
Гостинність в агросадибах. Сервіс в сільському туризмі. Економіка сільського туризму. Екскурсійні 
маршрути, як основні складові туризму в агросадибах. Територіальна громада в розвитку діяльності 
агросадиб. 

 
13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Горішевський  П.А., Васильєв В.П., Зінько Ю.В. Сільський зелений туризм: організація 
надання послуг гостинності – Івано-Франківськ, 2003.-145с. 

2. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу. 
Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 192 с. 

3. Рутинський М.Й., Зінько Ю.В. Сільский туризм. Навчальний посібник. -К., 2006 – 272с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Шершун М.Х. Організація сільського туризму в агросадибах: навч. посіб./ М.Х. Шершун, С.І. 
Веремеєнко, Т.М. Микитин, Б.М. Берташ, С.В. Щесюк. – Рівне: Волинські обереги, 2016. – 
236 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 28год. практичних робіт, 92 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. 
При вивченні дисципліни використовуються, інтерактивні, картографічні та проблемні 

методами навчання. Лекції проводяться з використанням інформаційних технологій, практичні 
завдання аналітичного змісту доповнюються індивідуальними мультимедійними презентаціями 
студентів.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен – центр незалежного тестування (комп’ютерне 

тестування).  
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, індивідуальна робота, модульні 

контролі (комп’ютерне тестування) – 2. 
16. Мова викладання: українська. 
 
 
 
Завідувач кафедри туризму 
та готельно-ресторанної справи,  
доцент, к.геогр.н        Коротун С.І. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE   
GREEN TOURISM 

1. Code: СРP 2.2 
2. Title: Green tourism. 
3. Type: compulsory. 
4. Higher education level: the 1st (bachelor's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 2. 
6. Semester when the discipline is studied: 4. 
7. Number of established ECTS credits: 5,0. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Romaniv A.S.,  
Candidate of Geographic Sciences, associate professor of the department of tourism, hotel and 
restaurant affairs. 
9. Results of studies: 
    The purpose of the discipline "Green tourism" is to ensure the understanding of the main 
principles and problems of rural and green tourism, the history of its development, services in this 
kind of tourism, the study of essentials of marketing and advertising activities which are typical for 
rural and green tourism, the main resources of its development in the particular area. 

As a result of taking this course, the student must: 
know: 
• the basic components of green tourism, "commandments" of the eco-tourist; 
• the main tasks of the city-compensatory eco-tourism; 
• the main directions for the development of sustainable eco-tourism; 
• the basic priorities of green tourism; 
• the main obstacles for the development of tourism in rural areas; 
• the types of traditional prevalent lifestyle in rural areas; 
• the kinds of tourism, advantages and drawbacks of rural green tourism; 
• the main phases of rendering services; 
• the main causes of the danger in tourism; 

be able: 
• to solve the problem of the impact of eco-tourism on the environment in a rational way; 
• to use this kind of tourism for the welfare of the natural territorial complexes as well as the 

tourist; 
• to compare rural and urban tourism; 
• to develop an eco-tour within protected and reserved territories; 
• to describe an agricultural homestead; 
• to avoid accidents in ecological and adventure tourism; 
• to adhere to the established rules of conduct. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control measures (2 
modular controls, test). 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"Geography and economics of international tourism",  "Tourism resources of Ukraine". 
− Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: "Excursion activities".   
12. Course contents: 
Scientific principles of green tourism. The history and the current state of eco-tourism. The 
integration and stabilisation fundamentals of ecological tourism. Structural and geographic aspects 
of ecological tourism. Economic aspects in eco-tourism. Eco-tourism in the system of socio-
economic relations. Eco-tourist potential. Ecological route. Fundamentals and the history of the 
rural green tourism development. Services and resources of rural green tourism. The organisation  
of the agricultural homestead activity. Hospitality in agricultural homesteads. Services in rural 
tourism. Economics of rural tourism. Excursions as the main components of tourism in agricultural 
homesteads. The role of the territorial community in the development of agricultural homesteads 
activities. 
 
13. Recommended educational editions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Horishevskyi P.A., Vasyliev V.P., Zinko Yu.V. Rural green tourism: the organization of 
providing hospitality services.− Ivano-Frankivsk, 2003. − 145 p. 
 
2. Dmytruk O.Yu. Ecological tourism: modern concepts of management and marketing: teaching 
manual. − K .: Alterpres, 2004. − 192 p. 
 
3. Rutynskyi M.Y., Zinko Yu.V. Rural tourism: teaching manual. − K., 2006. − 272 p. 
 
4. Shershun M.Kh. Organization of rural tourism in agricultural homesteads: teaching manual /      
M. Kh. Shershun,  S. I.  Veremeienko, T.M. Mykytyn, B.M. Bertash, S.V. Shchesiuk. − Rivne: 
Volyn's amulets, 2016. − 236 p. 

 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 30 hours, practical classes – 28 hours, independent work – 92 hours. Total – 150 hours.  
When studying the discipline, the interactive, cartographic and problem teaching methods are used. 
Lectures are conducted using information technologies; practical tasks of analytical content are 
supplemented by individual multimedia presentations of students.  
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.     
Final control (40 points): exam − independent assessing centre (computer testing).     
Current control (60 points): testing, questioning, individual work, 2 modular controls (computer 
testing).   
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 

Head of the department of tourism, 
hotel and restaurant affairs,      
Candidate of Geographic Sciences, associate professor                    S. I. Korotun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


