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Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність Денна: 4 курс, 8 семестр, один семестр. 

Заочна: 5 курс, 10 семестр, один семестр. 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з них 
лекції/практичні) 

Денна: 150 год. 28/26 

Заочна: 150 год. 4/10 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Економічної та соціальної географії 

Автор дисципліни Голуб Г.С. 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Навчальна дисципліна базується на вивченні базових 
географічних дисциплін.  

 

 

Що буде вивчатися 

Вивчатимуться методичні засади шкільного туризму 
та екскурсійної діяльності. Студенти ознайомляться з 
з історико-культурним та природно-рекреаційним 
потенціалом територій та навчаться застосовувати 
його при формуванні шкільних туристичних та 
екскурсійних маршрутів, опанують методику 
формування екскурсії та технологію її проведення. 

 

Чому це цікаво/треба вивчати 

Шкільний туризм передбачає вивчення унікальних 
туристично-рекреаційних можливостей територій, 
формування нових та цікавих туристичних та 
екскурсійних маршрутів. 

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Навчальна дисципліна формує уміння та навики у 
студентів використовувати місцевий туристично- 
рекреаційний потенціал формуючи туристичні 
продукти, популяризувати унікальні місцеві 
особливості культури, промувати регіональні 
туристичні продукти.. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Набуті знання і вміння будуть необхідними в 
професійній діяльності при проведенні занять в школі 
та туристично-краєзнавчих гуртків. 

Інформаційне забезпечення 1. Туристичне краєзнавство Волинської області: 
підручник. Туристичне краєзнавство Волинської 
області: підручник / за редакцією проф. Матвійчук Л., 
доц. Лепкого М. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – 
228 с. 

2. Матвійчук Л. Ю., Лепкий М.І., Косенко С.А. Шляхи 
модернізації та вдосконалення туристичних 
маршрутів за допомогою новітніх технологій. 
Науковий вісник МДУ: журнал наукових праць. – 
Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. – №21 (17). – С.69-76. 

3. Матвійчук Л. Ю., Масечко І.В. Регіональний вимір 
рівня якості надання туристичних послуг. Економічні 
науки: зб. наук. праць Луцького НТУ. Серія 
«Регіональна економіка». – Вип. 13 (51) – Луцьк: РВВ 
Луцького НТУ, 2017. – С. 245-253. 

4. Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Лютак О.М. Механізми 
створення геоінформаційної системи туристичних 
ресурсів: монографія. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. – 208 
с. 

Матвійчук Л.Ю., Папп В.В. та ін. Туризм. 



Бакалаврський курс: навч. посібник /За заг. ред. проф. 
Паппа В.В. – Мукачево: РВЦ МДУ, 2016. – 532 с. 

Web-посилання на (опис 
дисципліни) силабус навчальної 
дисципліни на вебсайті 
факультету (інституту) 

 

 


