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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 
 

Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм 

(Сільський зелений)» 

 

Місце в структурно-логічній схемі підготовки – після вивчення навчальних 

дисциплін: 

– Організація туризму (Основи туризмознавства); 

– Географія туризму (Рекреаційні комплекси світу. Географія туризму).  

Мова викладання – українська 

Статус дисципліни – обов’язкова 

Кількість кредитів за ЄКТС - 5. 

Курс/семестр вивчення – 1/2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр – 90. 

- лекції: 16 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 20 

- самостійна робота: 54 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 

Заочна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 90 семестр - 2. 

- лекції: 4 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 6 

- самостійна робота: 80 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): ПМК 
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Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана 
навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

 
Метою навчальної дисципліни є вивчення закономірностей та особливостей 

розвитку та розміщення зеленого (сільського) туризму в регіонах України, країнах 

Європи, Балтії та світу, надання студентам системних знань про рекреаційне 

районування, оцінку сучасного стану, державне регулювання та прогноз 

подальшого розвитку сільського зеленого туризму. 

 
Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні 

результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти студент 

 знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці базові 

поняття з теорії туризму, організації 

туристичного процесу та туристичної 

діяльності суб’єктів ринку 

туристичних послуг, а також 

світоглядних та суміжних наук 

(ПР02); 

 знати і розуміти основні форми і 

види туризму, їх поділ (ПР03); 

 застосовувати у практичній 

діяльності принципи і методи 

організації та технології 

обслуговування туристів (ПР05); 

 розробляти, просувати та 

реалізовувати туристичний продукт 

(ПР06); 

 організовувати процес 

обслуговування споживачів 

туристичних послуг на основі 

використання сучасних 

інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки 

(ПР08); 

 застосовувати навички 

продуктивного спілкування зі 

споживачами туристичних послуг 

(ПР11); 

 адекватно оцінювати свої знання і 

 прагнення до збереження 

навколишнього середовища (К05); 

 здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел (К06); 

 вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми (К08); 

 навички міжособистісної взаємодії 

(K11); 

 здатність планувати та управляти часом 

(К12); 

 здатність працювати в команді та 

автономно (К13); 

 знання та розуміння предметної області 

та розуміння специфіки професійної 

діяльності (К14); 

 здатність аналізувати рекреаційно-

туристичний потенціал територій (К16); 

 розуміння сучасних тенденцій і 

регіональних пріоритетів розвитку туризму 

в цілому та окремих його форм і видів 

(К18); 

 розуміння процесів організації 

туристичних подорожей і комплексного 

туристичного обслуговування (К19); 

 здатність розробляти, просувати, 

реалізовувати та організовувати 

споживання туристичного продукту (К20); 

 здатність здійснювати моніторинг, 

інтерпретувати, аналізувати та 
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Програмні результати 

навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти студент 

застосовувати їх в різних 

професійних ситуаціях (ПР15). 

систематизувати туристичну інформацію, 

уміння презентувати туристичний 

інформаційний матеріал (К22); 

 здатність діяти у правовому полі, 

керуватися нормами законодавства (К26). 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 
 

Модуль 1. Теоретичні основи розвитку сільського зеленого туризму 
 

Тема  1. Сільський зелений туризм в системі загального 

туризму України 
Основні поняття та визначення: зелений туризм, сільський туризм, екологічний 

туризм, агротуризм, відпочинковий туризм (відпочинок на селі), екоагротуризм. 

Основні види та форми сільського зеленого туризму. Методологічні підходи 

дослідження сільського зеленого туризму (далі – СЗТ). Історія розвитку зеленого 

сільського туризму (виникнення і становлення приватних засобів розміщення за 

типом B&B). Етапи розвитку туризму у сільській місцевості. 

Принципи, функції та завдання зеленого туризму. Концепція зеленого сільського 

туризму. Основи сільського туризму як форми сільського бізнесу. Види організації 

сільського зеленого туризму. Зміст специфічних рис агротуристичного регіону. 

Особливості ринку туристичних послуг у сільській місцевості. Основні та 

додаткові послуги сільського зеленого туризму. Складові сільського туристичного 

продукту. 

 

Тема  2. Нормативно-правове регулювання  діяльності садиб 
сільського (зеленого) туризму в Україні. 

Нормативно-правова основа організації зеленого сільського туризму. Закон 

України «Про особисте селянське господарство», нормативні акти загальної дії 

(Конституція України, Цивільний Кодекс України) і спеціальні правові акти 

(Статут, Положення). Основні засади державного регулювання агротуристичної 

діяльності в Україні (проекти законів України «Про сільський зелений туризм», 

«Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність». 

Система органів влади та адміністративно-правова база державного регулювання 

сільського зеленого туризму в Україні. Завдання та функції державних органів 

влади в стимулюванні розвитку сфери туристичних послуг України.  

Умови ліцензування, сертифікації житла, додаткові пільги як ефективні заходи 

для підтримки підприємницької діяльності в сільській місцевості. 

Роль місцевих рад у забезпеченні становлення підприємництва на селі. Роль 

органів місцевого самоврядування, місцевої спільноти і громадських організацій у 

розвитку СЗТ. Партнерство між державними, підприємницькими структурами і 

громадськими організаціями у сфері зеленого сільського туризму. 

 

Тема  3. Основи  організації та функціонування садиб 
зеленого туризму 

 
Західне Полісся – один із потенційних та найсприятливіших регіонів для 
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розвитку сільського туризму в Україні. Причин, які ускладнюють процес розвитку 

сільського туризму. Низька активність і культура сільських жителів щодо 

організації власного бізнесу. Відсутність досвіду організації даного виду 

туристичної діяльності як у селян, так і у місцевого керівництва. Низька якість і 

комфортність житлового фонду та транспортної інфраструктури. Сільський туризм 

в регіоні здатний активізувати розвиток депресивних, мало розвинених сільських 

територій. Сільський туризм в регіоні як активізатор розвитку депресивних, мало 

розвинених сільських територій. Результат розвитку сільського туризму – 

розширення можливостей реалізації продукції особистих підсобних господарств.  

 
 

Модуль 2. Організаційно-економічні засади розвитку сільського  

зеленого туризму 

 

Тема 4. Ланцюг створення туристичного продукту садиби 

сільського (зеленого) туризму 
Організація прийому туристів у сільських оселях як специфічний бізнес 

домашньої гостинності. Набуття, вдосконалення, поновлення управлінських та 

оперативних вмінь. Рішення про надання туристичних послуг повинна прийняти вся 

родина. Стилізація подвір’я під традиційну сільську садибу, характерну для даного 

регіону. 

Сутність якості продукту у СЗТ. Якість як визначальний чинник пропозиції у 

СЗТ. Управління якістю послуг. Категоризація сільської бази розміщення. 

Селянська сім’я та її схильність до туристичної діяльності. Підготовка садиби до 

прийому гостей. Облаштування агрооселі для прийому туристів: основні вимоги. 

Організація розміщення і харчування туристів. 

Вирішення конфліктів і спірних питань. Гарантування безпеки у СЗТ. Види 

небезпек у зеленому туризмі. Фактори потенційної небезпеки для клієнтів ГС в 

Україні. 

Культура обслуговування та анімаційні програми у СЗТ. 

 

Тема  5. Сучасні концепції  садиб сільського зеленого досвіду 

на основі автентичного досвіду та принципах сталого розвитку 
Сільський зелений туризм як специфічна форма відпочинку на селі з широкою 

можливістю використання природного, матеріального і культурного потенціалу 

регіону. Сільський зелений туризм як невід'ємна складова частина комплексного 

соціально-економічного розвитку села. Формування організаційно-господарського 

механізму функціонування сільського зеленого туризму. Покращення соціально-

економічного стану сільських громад через стабільний динамічний розвиток 

сільського зеленого туризму. 

Покращення соціально-економічного стану сільських громад через стабільний 

динамічний розвиток сільського зеленого туризму. Мобільна інформація та тісний 

інтерактивний контакт з сільськими мешканцями. Обмін досвідом та ознайомлення 

з міжнародною практикою спонукає лідерів місцевих громад до розбудови села в 
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сучасному контексті сталого розвитку. Необхідність створення законодавчої бази 

для регулювання у цій сфері діяльності сільських господарів та її відповідність 

сьогоденним реаліям українського села. 

Провідні світові науково-освітні школи з туризму: англо-американська, франко-

німецька, східноєвропейська (пострадянська). 

Досвід розвитку сільського туризму в країнах «першої хвилі»: Австрії, Італії, 

Франції, Німеччині. Розвиток сільського туризму в країнах «другої хвилі»: Білорусі, 

Латвії, Литві, Естонії, Болгарії, Кіпрі, Угорщині, Польщі. 

 

Тема  6. Сільський  (зелений туризм) – драєвер розвитку 
сільської місцевості : кооперація та коллаборація 

Для успішного розвитку сільського зеленого туризму регіон повинен володіти 

такими рисами: чистим середовищем, низьким рівнем урбанізації та 

індустріалізації, обмеженою інтенсивністю сільськогосподарської та лісової 

діяльності, сприятливою аграрної структурою (господарства середньої величини), 

гармонійним агрокультурним ландшафтом, невеликими доходами людей (що 

стимулювало б їх зайнятість у цій сфері), вільними ресурсами приміщень. 

Мінімізація збитків в процесі туристичної діяльності, екологічний нагляд за 

станом туристичного освоєння території. Контрольоване використання технологій 

туристичного обслуговування. 

Соціальна справедливість щодо місцевих громад (прибуток та інші блага від 

цього виду діяльності повинні розподілятися на паритетних засадах, з урахуванням 

інтересів місцевого населення). 

Естетична гармонізація туристичного природокористування (туристична 

інфраструктура повинна органічно вливатися в історично сформоване середовище і 

зберігати унікальну своєрідність кожної місцевості). 

Розвиток сільського туризму приводить до динамізації села, його життя. 

Стереотипи, що склались відносно сільського туризму у різних регіонах. Вплив 

сільського туризму на ситуацію в регіоні, а стан розвитку сільських територій, 

особливо його складової – людського капіталу, визначає тенденції розвитку 

держави та її регіонів на середньострокову перспективу. 

 

Тема  7. Комунікації в діяльності садиб сільського зеленого 
туризму 

Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до територіальних кластерів. 

Створення сприятливого правового поля для залучення сільського населення до 

надання послуг із сільського зеленого туризму без реєстрації їх як суб’єктів 

підприємницької діяльності та забезпечення пільгового оподаткування доходів. 

Створення платформи для комунікацій та зворотного зв’язку, інформування та 

роз’яснення власникам особистих селянських господарств (ОСГ) та селянських 

фермерських господарств (СФГ) їхніх прав та обов’язків при наданні послуг 

сільського зеленого туризму, а також надання юридичного та інформаційного 

захисту надавачам і отримувачам цих послуг. Модернізація та удосконалення 

програми добровільної категоризації «Українська гостинна садиба» як системи 
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внутрішнього контролю якості послуг у сфері сільського зеленого туризму, 

формування всеукраїнської мережі категоризованих садиб. озробка моделі кластеру 

сільського зеленого туризму. Удосконалення фахової системи підготовки та 

перепідготовки робітників і спеціалістів сфери сільського зеленого туризму. 

Менеджмент сільського туризму та партнерство з державними органами влади. 

Розвиток сільського туризму як інтеграція туристичних послуг сільських садиб, 

фермерських господарств та історико-культурних, інфраструктурних об’єктів. 

Розробка та впровадження стандартів якості, організація сертифікації та 

категоризації об’єктів сільського зеленого туризму. 

Проблеми і перспективи розвитку зеленого сільського туризму в Полтавському 

регіоні.  

 

Тема  8. Міжнародні та національні стандарти якості садиб 

сільського зеленого туризму 
Стандарти сільського зеленого туризму України. Програма категоризації 

«Українська гостинна садиба». Процес інспектування та сертифікації за умови 

наявності стандартів. Сертифікація – один зі способів гарантувати, що діяльність 

або продукт відповідають певним стандартам. Процес сертифікації дає змогу 

встановити відповідність вимогам стандартів і допомагає відрізнити справжній 

сільський зелений туризм від підприємств, які себе тільки так позиціонують. 

Європейська федерація фермерського і сільського туризму (EuroGites). Чітка 

ідентифікація туристичного продукту. організація комерційної мережі продажу 

туристичного продукту з метою рекламування туристичної пропозиції села. Обмін 

досвідом між європейськими країнами для подальшого розвитку сільських 

територій, підвищення якісного рівня туристичного продукту. 

Розроблення стандартів Спілкою СЗТ України, які містять вимоги та критерії до 

добровільної категоризації як системи внутрішнього контролю якості у сфері 

сільського зеленого туризму, вимоги до компетенції експертів – консультантів 

(аудиторів), умови використання Знаку та сертифікату, правила, процедури і 

періодичність оцінки відповідності самодекларованих садиб (об’єктів розміщення) 

вимогам стандарту. 

Основною мета розроблених стандартів – уніфікація вимог, знаків та логотипів. 

Програма добровільної категоризації у сфері сільського зеленого туризму 

«Українська гостинна садиба». Сертифікація допомагає власникам садиб поліпшити 

свої послуги. Сертифікація сприяє кращому розумінню громадськістю належних 

правил та особливостей ведення діяльності у сфері сільського зеленого туризму. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми (лекції) та 

питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 

практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної роботи 

у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Модуль 1. Теоретичні основи розвитку сільського зеленого туризму 

Тема 1 Сільський зелений 

туризм в системі загального 

туризму України. 

1.1 Основні поняття та 

визначення в сільському 

зеленому туризмі. 

1.2 Основні види та форми 

сільського зеленого туризму. 

1.3 Історія та етапи розвитку 

туризму у сільській місцевості. 

1.4 Принципи, функції та 

завдання зеленого туризму. 

1.5 Основи сільського туризму 

як форми сільського бізнесу.  

1.6 Складові сільського 

туристичного продукту. 

2 Тема 1. Сільський зелений 

туризм в системі загального 

туризму України. 

1.1 Основні поняття та 

визначення: зелений туризм, 

сільський туризм, екологічний 

туризм, агротуризм, 

відпочинковий туризм 

(відпочинок на селі), 

екоагротуризм. 

1.2 Основні види та форми 

сільського зеленого туризму. 

1.3 Методологічні підходи 

дослідження СЗТ. 

1.4 Історія розвитку зеленого 

сільського туризму (виникнення 

і становлення приватних засобів 

розміщення за типом B&B). 

2 Підготувати доповідь про основні 

засади державного регулювання 

агротуристичної діяльності в Україні 

(проекти законів України «Про 

сільський зелений туризм», «Про 

аграрний туризм та агротуристичну 

діяльність». 
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Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 
практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

1.5 Етапи розвитку туризму у 

сільській місцевості. 

1.6 Принципи, функції та 

завдання зеленого туризму. 

Концепція зеленого сільського 

туризму. 

1.7 Основи сільського туризму 

як форми сільського бізнесу. 

Види організації сільського 

зеленого туризму. 

1.8 Зміст специфічних рис 

агротуристичного регіону. 

1.9 Особливості ринку 

туристичних послуг у сільській 

місцевості. Основні та додаткові 

послуги сільського зеленого 

туризму. 

1.10 Складові сільського 

туристичного продукту. 

Тема 2. Нормативно-правове 

регулювання  діяльності садиб 

сільського (зеленого) туризму в 

Україні. 

2 Тема 2. Нормативно-правове 

регулювання  діяльності садиб 

сільського (зеленого) туризму в 

Україні. 

4 Користуючись інформацією 

офіційного сайту Спілки сприяння 

розвитку сільського зеленого туризму 

http://www.greentour.com.ua/ukrainian/, 

8 

http://www.greentour.com.ua/ukrainian/


 

13 

Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 
практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

2.1 Нормативно-правова основа 

організації зеленого сільського 

туризму. 

2.2 Система органів влади та 

адміністративно-правова база 

державного регулювання 

сільського зеленого туризму в 

Україні.  

2.3 Завдання та функції 

державних органів влади в 

стимулюванні розвитку сфери 

туристичних послуг України.  

2.4 Умови ліцензування, 

сертифікації житла, додаткові 

пільги як ефективні заходи для 

підтримки підприємницької 

діяльності в сільській місцевості. 

2.5 Роль органів місцевого 

самоврядування, місцевої 

спільноти і громадських 

організацій у розвитку СЗТ. 

2.1 Нормативно-правова основа 

організації зеленого сільського 

туризму. Закон України «Про 

особисте селянське 

господарство», нормативні акти 

загальної дії (Конституція 

України, Цивільний Кодекс 

України) і спеціальні правові 

акти (Статут, Положення). 

2.2 Система органів влади та 

адміністративно-правова база 

державного регулювання 

сільського зеленого туризму в 

Україні.  

2.3 Завдання та функції 

державних органів влади в 

стимулюванні розвитку сфери 

туристичних послуг України.  

2.4 Умови ліцензування, 

сертифікації житла, додаткові 

пільги як ефективні заходи для 

підтримки підприємницької 

діяльності в сільській 

провести аналіз нормативно-правової 

бази регулювання сільського зеленого 

туризму 
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Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

К
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ь
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іс

т
ь
 

г
о
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Назва теми та питання 
практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
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Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

місцевості. 

2.5 Державна і регіональна 

політика щодо розвитку СЗТ. 

2.6 Роль органів місцевого 

самоврядування, місцевої 

спільноти і громадських 

організацій у розвитку СЗТ. 

2.7 Партнерство між 

державними, підприємницькими 

структурами і громадськими 

організаціями у сфері зеленого 

сільського туризму 

Тема 3. Основи  організації та 

функціонування садиб зеленого 

туризму. 

3.1 Потенційні та 

найсприятливіші регіонів для 

розвитку сільського туризму в 

Україні. 

3.2 Причини, які ускладнюють 

процес розвитку сільського 

туризму. 

3.3 Відсутність досвіду 

2 Тема 3. Основи  організації та 

функціонування садиб зеленого 

туризму. 

3.1 Потенційні та 

найсприятливіші регіонів для 

розвитку сільського туризму в 

Україні. 

3.2 Причини, які ускладнюють 

процес розвитку сільського 

туризму. 

3.3 Відсутність досвіду 

2 Порівняти сільський, оздоровчо-

лікувальний, культурно-пізнавальний 

та спортивний туризм, що можуть 

відбуватися в сільській місцевості. 

Порівняти різновиди сільського 

туризму. 
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Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д
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Назва теми та питання 
практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

організації даного виду 

туристичної діяльності як у 

селян, так і у місцевого 

керівництва.  

3.4 Сільський туризм в регіоні як 

активізатор розвитку 

депресивних, мало розвинених 

сільських територій. 

організації даного виду 

туристичної діяльності як у 

селян, так і у місцевого 

керівництва.  

3.4 Сільський туризм в регіоні 

як активізатор розвитку 

депресивних, мало розвинених 

сільських територій. 

3.5 Обґрунтування актуальності 

розвитку сільського зеленого 

туризму для забезпечення 

зайнятості сільського населення. 

Модуль 2. Організаційно-економічні засади розвитку сільського зеленого туризму  

Тема 4. Ланцюг створення 

туристичного продукту садиби 

сільського (зеленого) туризму. 

4.1 Організація прийому туристів 

у сільських оселях як 

специфічний бізнес домашньої 

гостинності.  

4.2 Селянська сім’я та її 

схильність до туристичної 

діяльності.  

2 Тема 4. Ланцюг створення 

туристичного продукту садиби 

сільського (зеленого) туризму. 

4.1 Організація прийому 

туристів у сільських оселях як 

специфічний бізнес домашньої 

гостинності.  

4.2 Селянська сім’я та її 

схильність до туристичної 

діяльності.  

4 Ознайомитись з Постановою КМУ “ 

Про затвердження Порядку надання 

послуг з тимчасового розміщення 

(проживання)”. Законспектувати 

положення щодо розвитку сільського 

туризму. 

8 



 

16 

Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

К
іл
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т
ь
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о
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Назва теми та питання 
практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
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Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

4.3 Набуття, вдосконалення, 

поновлення управлінських та 

оперативних вмінь.  

4.4 Стилізація подвір’я під 

традиційну сільську садибу, 

характерну для даного регіону. 

4.5 Облаштування агрооселі для 

прийому туристів: основні 

вимоги. 

4.6. Вирішення конфліктів і 

спірних питань 

4.3 Набуття, вдосконалення, 

поновлення управлінських та 

оперативних вмінь.  

4.4 Стилізація подвір’я під 

традиційну сільську садибу, 

характерну для даного регіону. 

4.5 Облаштування агрооселі для 

прийому туристів: основні 

вимоги. 

4.6. Вирішення конфліктів і 

спірних питань. 

Тема 5. Сучасні концепції  садиб 

сільського зеленого досвіду на 

основі автентичного досвіду та 

принципах сталого розвитку. 

5.1. Сільський зелений туризм як 

специфічна форма відпочинку на 

селі з широкою можливістю 

використання природного, 

матеріального і культурного 

потенціалу регіону. 

5.2. Сільський зелений туризм як 

невід'ємна складова частина 

2 Тема 5. Сучасні концепції  садиб 

сільського зеленого досвіду на 

основі автентичного досвіду та 

принципах сталого розвитку. 

5.1. Сільський зелений туризм 

як специфічна форма 

відпочинку на селі з широкою 

можливістю використання 

природного, матеріального і 

культурного потенціалу регіону. 

5.2. Сільський зелений туризм 

як невід'ємна складова частина 

2 Використовуючи програмне 

забезпечення Microsoft Office 

PowerPoint, підготовити презентацію 

на тему «Розвиток сільського 

зеленого туризму в одній із країн 

світу». 

Підготувати реферат на тему 

«Стратегія сталого екологічного 

розвитку і сільський туризм». 
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Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 
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Назва теми та питання 
практичного заняття 
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іл
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т
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о
д
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Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

комплексного соціально-

економічного розвитку села. 

5.3. Формування організаційно-

господарського механізму 

функціонування сільського 

зеленого туризму. 

5.4. Покращення соціально-

економічного стану сільських 

громад через стабільний 

динамічний розвиток сільського 

зеленого туризму. 

комплексного соціально-

економічного розвитку села. 

5.3. Формування організаційно-

господарського механізму 

функціонування сільського 

зеленого туризму. 

5.4. Покращення соціально-

економічного стану сільських 

громад через стабільний 

динамічний розвиток сільського 

зеленого туризму. 

5.5. Обмін досвідом та 

ознайомлення з міжнародною 

практикою. 

5.6 Провідні світові науково-

освітні школи із сільського 

туризму 

Тема 6. Сільський  (зелений 

туризм) – драєвер розвитку 

сільської місцевості : кооперація 

та коллаборація. 

6.1 Необхідні риси для розвитку 

сільського зеленого туризму в 

2 Тема 6. Сільський  (зелений 

туризм) – драєвер розвитку 

сільської місцевості : кооперація 

та коллаборація. 

6.1 Необхідні риси для розвитку 

сільського зеленого туризму в 

2 Провести аналіз нормативно-правової 

бази регулювання сільського зеленого 

туризму. 

Зробити огляд літературних джерел 

стосовно впливу ринку землі на 

розвиток сільського зеленого 

7 
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Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 
практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

регіоні. 

6.2 Мінімізація збитків в процесі 

туристичної діяльності. 

6.3 Контрольоване використання 

технологій туристичного 

обслуговування. 

6.4 Соціальна справедливість 

щодо місцевих громад. 

6.5 Естетична гармонізація 

туристичного 

природокористування. 

регіоні. 

6.2 Мінімізація збитків в процесі 

туристичної діяльності. 

6.3 Контрольоване 

використання технологій 

туристичного обслуговування. 

6.4 Соціальна справедливість 

щодо місцевих громад. 

6.5 Естетична гармонізація 

туристичного 

природокористування. 

6.6. Вплив сільського туризму 

на ситуацію в регіоні. 

туризму. 

Тема 7. Комунікації в діяльності 

садиб сільського зеленого 

туризму. 

7.1 Сільський зелений туризм - 

від роз’єднаних садиб до 

територіальних кластерів. 

7.2 Створення сприятливого 

правового поля для залучення 

сільського населення до надання 

послуг із сільського зеленого 

2 Тема 7. Комунікації в діяльності 

садиб сільського зеленого 

туризму. 

7.1 Сільський зелений туризм - 

від роз’єднаних садиб до 

територіальних кластерів. 

7.2. Створення сприятливого 

правового поля для залучення 

сільського населення до надання 

послуг із сільського зеленого 

2 Підготувати доповідь на тему “Засоби 

і методи популяризація сільського 

зеленого туризму”. 
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Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання 
практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

туризму.  

7.3 Створення платформи для 

комунікацій та зворотного 

зв’язку. 

7.4 Розвиток сільського туризму 

як інтеграція туристичних 

послуг сільських садиб, 

фермерських господарств та 

історико-культурних, 

інфраструктурних об’єктів. 

7.5 Проблеми і перспективи 

розвитку зеленого сільського 

туризму в Полтавському регіоні. 

туризму.  

7.3. Створення платформи для 

комунікацій та зворотного 

зв’язку. 

7.4. Розвиток сільського 

туризму як інтеграція 

туристичних послуг сільських 

садиб, фермерських господарств 

та історико-культурних, 

інфраструктурних об’єктів. 

7.5. Проблеми і перспективи 

розвитку зеленого сільського 

туризму в Полтавському регіоні. 

Тема 8. Міжнародні та 

національні стандарти якості 

садиб сільського зеленого 

туризму. 

8.1 Стандарти сільського 

зеленого туризму України.. 

8.2 Програма категоризації 

“Українська гостинна садиба”.. 

8.3 Процес інспектування та 

сертифікації за умови наявності 

2 Тема 8. Міжнародні та 

національні стандарти якості 

садиб сільського зеленого 

туризму. 

8.1 Стандарти сільського 

зеленого туризму України.. 

8.2 Програма категоризації 

“Українська гостинна садиба”.. 

8.3 Процес інспектування та 

сертифікації за умови наявності 

2 Підготувати доповідь на тему 

«Категоризація сільської бази 

розміщення в країнах Європи»”. 
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Назва теми (лекції) та 
питання теми (лекції) 

К
іл

ь
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іс

т
ь
 

г
о
д

и
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Назва теми та питання 
практичного заняття 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної роботи 
у розрізі тем 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 

г
о
д

и
н

 

стандартів.. 

8.4 Європейська федерація 

фермерського і сільського 

туризму (EuroGites).. 

8.5 Основною мета розроблених 

стандартів – уніфікація вимог, 

знаків та логотипів. 

стандартів.. 

8.4 Європейська федерація 

фермерського і сільського 

туризму (EuroGites).. 

8.5 Основною мета розроблених 

стандартів – уніфікація вимог, 

знаків та логотипів. 
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Розділ 5. Система оцінювання знань студентів 
 

Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення  
навчальної дисципліни 

Назва модулю, теми 

Вид навчальної роботи 

К
іл

ь
к
іс

т
ь
 б

а
л
ів

 

в
ід

в
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н
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ь
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Модуль 1. Теоретичні основи розвитку сільського зеленого туризму 
Тема 1. Сільський зелений туризм в системі 

загального туризму України. 2 2 1 2 2 1 10 

Тема 2. Нормативно-правове регулювання  

діяльності садиб сільського (зеленого) 

туризму в Україні. 2 2 1 2 2 1 10 

Тема 3. Основи  організації та функціонування 

садиб зеленого туризму. 2 2 1 2 2 1 10 

Поточний контроль       10 

Модуль 2. Організаційно-економічні засади розвитку сільського зеленого туризму 

Тема 4. Ланцюг створення туристичного 

продукту садиби сільського (зеленого) 

туризму. 2 2 1 2 2 1 10 

Тема 5. Сучасні концепції  садиб сільського 

зеленого туризму на основі автентичного 

досвіду та принципах сталого розвитку. 2 2 1 2 2 1 10 

Тема 6 Сільський  (зелений туризм) – драєвер 

розвитку сільської місцевості : кооперація та 

коллаборація. 2 2 1 2 2 1 10 

Тема 7 Комунікації в діяльності садиб 

сільського зеленого туризму. 2 2 1 2 2 1 10 

Тема 8. Міжнародні та національні стандарти 

якості садиб сільського зеленого туризму. 2 2 1 2 2 1 10 

Поточний контроль       10 

Підсумковий контроль Залік (ПМК)  

Разом  100 
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Таблиця 6. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за 

результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно  

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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М.П. Мальська, В.В. Худо. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2012 . 

– 368 с. 
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ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 24.02.2020). 
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Розділ 7. Програмне забезпечення  
навчальної дисципліни 

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів 

Microsoft Office. 

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього 

процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних програмних 

продуктів – відсутнє. 

3. Дистанційний курс «Спеціалізований туризм (Сільський зелений)», який 

розміщено у програмній оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного 

навчання ПУЕТ (https://el.puet.edu.ua/). 

 

http://nbuv.gov.ua/%20UJRN/eui_2010_1_7

