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СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Організація екологічного туризму та 

екологічної освіти» 

 

Спеціальність: 101 Екологія 

 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 
Оцінка екотуристичного потенціалу, формування передумов для 

розвитку екотуристичної діяльності в межах природних об’єктів та 

особливості реалізації екотуристичної діяльності, а також методи і 

засоби ведення екопросвітницької роботи, поширення інформації 

про стан довкілля та практику сталого розвитку у побуті та 

виробничій діяльності 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 
Курс спрямований на розвиток у студентів навичок розробки та 

впровадження екологічних стежок та маршрутів для поширення 

знань про природу і підвищення екологічної обізнаності населення. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
- Оцінювати можливості та організовувати екотуристичну 

діяльність 

- Формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою 

- донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері 

екології. 

- Пояснювати наслідки економічної діяльності для довкілля, 

соціальні, економічні та політичні наслідки впровадження 

екологічних проектів, а також робити презентації та 

організовувати масові освітні заходи. 

- Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських 

- слухань щодо екологічних проблем та охорони природи 

- Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій 

щодо збереження довкілля. 
Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Застосувати основних принципів та складових екологічного 

управління для організації екологічно безпечної та пізнавальної 

туристичної діяльності. 

Вміння оцінювати поточний стан довкілля та туристичного 

потенціалу. 

Вміння грамотно та ефективно інформувати громадськість про стан 

екологічної безпеки та практики збалансованого 

природокористування. 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Організація екологічного туризму. Екологічне 

країнознавство. Поняття туризму. Розвиток туризму. Вплив туризму 

на довкілля. Екологічний туризм: специфічні особливості, історія та 

сучасні тенденції розвитку. Класифікація екологічних турів. Основні 

об’єкти в екологічному туризмі. Оцінка складових природно-

ресурсного потенціалу територій. Еколого-туристичні технології. 

Реклама в екологічному туризмі і особливості просування екотурів.  

Поняття та складові екологічної освіти. Інтерпретація та візуалізація 

екологічних даних. Освіта для сталого розвитку. Екологічне 

виховання, екологічна свідомість та екологічна культура. 

Екологічна проопоганда та реклама. Організація екологічних 

освітніх заходів та програм. 

Види занять: лекції, практичні занятя 

Методи навчання: поблемно-орієнтований 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання, отримані при вивченні дисциплін «Загальна екологія», 

«Грунтознавство», «Гідрологія», «Ландшафтна екологія», «Екологія 

людини», «Моніторинг довкілля» 

Пореквізити Отримані знання можуть бути використанні у професійній 

діяльності, що пов’язана з природоохоронними об’єктами, 

екологічною освітою у школі та серед загальної громадськості, а 

також при написанні кваліфікаціної роботи та вивченні дисциплін на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

1. Ніколаєв К.Д. Екологізація та розвиток сільського зеленого 

туризму в Україні : монографія. К.: Видавництво НПУ ім. М. П. 

Драгоманова, 2016. 153 с. 

2. Бойченко С.В., Саєнко Т.В. Екологічна освіта - основа сталого 

розвитку суспільства: проблеми і перспективи вищої школи : 

монографія.  – Київ: Україна, 2013. – 502 с.   

3. Вишневський В.І. Екологічний туризм : навч. посіб. К.: Інтерпрес 

ЛТДб 2015. 140 с. 

4. Дмитрук О.Ю., Дмитрук С.В. Екотуризм : навч. посіб. К. : 

Альтерпрес, 2009. 358 с.  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Залік, тестування 

Кафедра Екології 

Факультет Екологічної безпеки, інженерії та технологій 



 

 

Викладач(і) Радомська Маргарита Мирославівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.т.н. 

Профайл викладача: 

https://febit.nau.edu.ua/kafedry/kafedra-

ekolohii/vykladachi-kafedry/ 

Тел.:  406-74-52 

E-mail: m.m.radomskaya@gmail.com 

Робоче місце: 5.607 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну Google classroom 

 


