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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Сільський зелений туризм” складена відповідно до 

освітньо-професійної програми 

«Туризм» 

підготовки бакалавра 

за спеціальністю 242 «Туризм». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: 

Основні тенденції та процеси, а також політичні та соціокультурні чинники, що 

відіграють провідну роль у формуванні та розвитку сучасного світу. В центрі уваги при 

цьому є людина з її потребами, ціннісними орієнтаціями та світоглядними уявленнями. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб розглянути 

теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування і розвитку 

зеленого сільського і екологічного туризму; розкрити особливості управління персоналом, 

менеджменту та маркетингу зеленого сільського туризму. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

 

- формування наступних фахових компетентностей: 

ФК2 – Здатність визначати роль природних рекреаційних ресурсів у забезпеченні 

рекреаційних потреб; 

ФК5 – Здатність визначати територіальну організацію та оцінювати ресурсний потенціал 

країн, регіонів щодо стану та перспектив розвитку видового (спеціалізованого) туризму; 

ФК7 – Уміння використовувати методичні підходи до оцінки природно-ресурсного 

потенціалу та його екологічно безпечних форм використання та відтворення; 

ФК9 – Здатність розробляти різні види турів з урахуванням потреб цільових груп 

споживачів туристичних послуг; 

ФК12 – Здатність організовувати процес обслуговування клієнтів в процесі реалізацію 

туристичного продукту; ФК13- Здатність організовувати процес обслуговування туристів 

в процесі споживання туристичного продукту. 

 

 1.3. Кількість кредитів  

3 кредити 

 

1.4. Загальна кількість годин  

90 годин 
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1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

3-й 3-й 

Семестр 

6-й 6-й 

Лекції 

16 год.  12 год.  

Практичні, семінарські заняття 

16 год.  - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

58 год. 78 год. 

Індивідуальні завдання  

- 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів:  

ПРН17 – Уміння організовувати післяпродажне обслуговування клієнтів, визначати 

критерії якості надання послуг, проводити претензійну роботу; 

ПРН20 – Знання технології обов’язкового страхування туристів на підставі нормативно-

правової бази з питань страхування та особливостей страхування майна і життя в Україні 

та за кордоном; 

ПРН22 – Знання правил обліку та збереження документації, листів бронювання, оферт та 

інвойсів (рахунків) за туристичне обслуговування; 

ПРН24 – Знання методики підготовки та проведення екскурсії; 

ПРН27 – Уміння готувати контрольний та індивідуальний тексти екскурсії; 

ПРН28 – Уміння розробляти та проводити екскурсії. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ОКРЕМА ФОРМА РЕКРЕАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 1. Сільський зелений туризм: сутність та основні дефініції 

Основні поняття та концепції сільського зеленого туризму. 

Відмінність між «сільським» та «міським» туризмом. 

Форми організації відпочинку в селі. 

Сільський зелений туризм як вид підсобної діяльності. 

Мале туристично-готельне підприємництво як основний вид діяльності сільських 

мешканців у курортно-рекреаційних районах держави. 

 

Тема 2. Становлення та розвиток сільського зеленого туризму в Україні 

Історія виникнення та сучасний стан сільського зеленого туризму в Україні 

Ресурси сільського зеленого туризму в Україні. 

 

Тема 3. Світовий досвід організації сільського зеленого туризму 

Міжнародна категоризація агрорекреаційного сервісу згідно з концепцією «Bed & 

Breakfast». 

Підходи до організації сільського зеленого туризму в європейських країнах  

 

Тема 4. Організація та планування сільського зеленого туризму 

Організація сільського зеленого туризму. 

Основні вимоги щодо облаштування агрооселі для прийому туристів. 

Технологічні основи гостинності. 

Бізнес-планування у сільському зеленому туризмі. 

 

РОЗДІЛ 2. СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Тема 5. Менеджмент сільського зеленого туризму 

Особливості управлінської праці менеджера гостинної садиби. 

SWOT-аналіз агротуристичної діяльності. 

Менеджмент людських ресурсів сільського туризму. 

Безпека в сільському зеленому туризмі. 

 

Тема 6. Маркетинг сільського зеленого туризму 

Сутність маркетингу сільського зеленого туризму. 

Інформаційні системи маркетингових комунікацій у сільському зеленому туризмі. 

Особливості формування цінової політики. 

Використання елементів комплексу популяризації в сфері сільського зеленого туризму. 

Інтернет-технології в сільському зеленому туризмі. 

 

Тема 7. Якість у сільському зеленому туризмі 

Сутність якості продукту сільського зеленого туризму. 

Категоризація сільської бази розміщення в Україні. 

Сертифікація систем якості. Показники послуг, підтверджувані при сертифікації. 

 

Тема 8. Екскурсійні маршрути в сільському зеленому туризмі 

Поняття екскурсій та їх класифікація. 

Підготовка та проведення екскурсії в сільській місцевості. 
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Розробка маршруту та методика проведення екскурсії на селі. 

 

Тема 9. Інституційні умови та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні 

Державне регулювання сільського зеленого туризму в Україні. 

Роль органів місцевого самоврядування та громадських організацій у розвитку сільського 

зеленого туризму. 

Можливості та загрози розвитку сільського зеленого туризму в ХХІ ст. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Сільський зелений туризм як окрема форма рекреаційної діяльності 

Тема 1. Сільський 

зелений туризм: 

сутність та основні 

дефініції 

10 2 1   7 10 2    8 

Тема 2. Становлення 

та розвиток 

сільського зеленого 

туризму в Україні 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 3. Світовий 

досвід організації 
сільського зеленого 

туризму 

10 1 2   7 10 1    9 

Тема 4. Організація та 
планування 

сільського зеленого 

туризму 

10 2 2   6 10 1    9 

Разом за розділом 1 40 7 7   26 40 6    34 

Розділ 2. Сільський зелений туризм в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 

Тема 5. Менеджмент 

сільського зеленого 

туризму 

10 2 1   7 10 -    10 

Тема 6. Маркетинг 

сільського зеленого 

туризму 

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 7. Якість у 

сільському 

зеленому туризмі 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 8. Екскурсійні 

маршрути в 

сільському 

зеленому туризмі 

10 2 2   6 10 2    8 

Тема 9. Інституційні 

умови та 

перспективи 

розвитку сільського 

зеленого туризму в 

Україні 

10 1 2   7 10 1    9 

Разом за розділом 2 50 9 9   32 50 6    44 

Усього годин  90 16 16   58 90 12    78 
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Сільський зелений туризм: сутність та основні дефініції (в аудиторії) 1 

2 Становлення та розвиток сільського зеленого туризму в Україні 

(дистанційно) 

2 

3 Світовий досвід організації сільського зеленого туризму (дистанційно) 2 

4 Організація та планування сільського зеленого туризму (дистанційно) 2 

5 Менеджмент сільського зеленого туризму (в аудиторії) 1 

6 Маркетинг сільського зеленого туризму (дистанційно) 2 

7 Якість у сільському зеленому туризмі (дистанційно) 2 

8 Екскурсійні маршрути в сільському зеленому туризмі (дистанційно) 2 

9 Інституційні умови та перспективи розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні (в аудиторії) 

2 

 Разом 16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 
6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання в межах дисципліни «Сільський зелений туризм» 

навчальним планом не передбачене. 

 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Денна Заочна 

1 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 
літератури з теми «Сільський зелений туризм: сутність та основні 

дефініції» 

7 8 

2 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Становлення та розвиток сільського зеленого 

туризму в Україні» 

6 8 

3 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 
літератури з теми «Світовий досвід організації сільського зеленого 

туризму» 

7 9 

4 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 
літератури з теми «Організація та планування сільського зеленого 

туризму» 

6 9 

5 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Менеджмент сільського зеленого туризму» 

7 10 

6 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Маркетинг сільського зеленого туризму» 

6 9 

7 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми «Якість у сільському зеленому туризмі» 

6 8 

8 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми « Екскурсійні маршрути в сільському зеленому 

туризмі » 

6 8 

9 Опрацювання навчального матеріалу, додаткової рекомендованої 

літератури з теми « Інституційні умови та перспективи розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні » 

7 9 

 Разом  58 78 
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7. Методи контролю 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення 

оцінок за усіма формами проведення занять. 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах: 

- оцінювання роботи студентів під час практичних занять; 

- оцінка за індивідуальну роботу студентів; 

- проведення проміжного контролю; 

- проведення підсумкового контролю. 

Загальна оцінка з дисципліни визначається як сукупність балів, що студент отримує 

за змістовні модулі та модульний контроль. 

Проміжний контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення тестування 

з основних навчальних елементів змістовних тем. Сума балів, які студент денної форми 

навчання може набрати за першим та другим розділом, дорівнює 60. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену. До екзамену допускаються 

студенти, які мають достатню кількість балів з поточного контролю та написання і 

захисту індивідуальної роботи. Загальна кількість балів за успішне виконання 

екзаменаційних завдань становить 40. Час виконання – до 80 хвилин. 

Підсумковий контроль 40 балів, в т. ч: 

2 теоретичних питання – 30 б (2х15); 

визначення понять з дисципліни (відкриті тести) – 10 б (2х5). 

За бажанням студент має можливість обрати тестову форму екзаменаційного 

білета (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 бали за кожну вірну 

відповідь) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на екзамені студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження 

жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною відвідування ЗВО) 

здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається можливість скласти 

екзамен в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує 2 бали за 

кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі 

«Сільський зелений туризм», режим доступу: 

http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1670 

Сумарна оцінка за вивчення дисципліни розраховується як сума контрольних 

оцінок та балів, отриманих за результатами поточного та підсумкового семестрового 

контролю. Загальна сума балів підсумкового семестрового контролю складає 100. 

 

8. Схема нарахування балів 

Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі екзамену з екзаменаційною 

роботою: 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Разом 
Екзаменаційна 

робота 
Сума Розділ 1 Розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 

40 

(мінімум – 20) 

100 
(мінімум 

– 50) 
60 (мінімум – 30) 

Т1, Т2 ... Т9 – теми розділів. 
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Структура та складові підсумкової оцінки з дисципліни 

Поточний контроль протягом семестру – 60 балів.  

З них:  

– активна робота на семінарських заняттях – 40 балів (2,5 бали кожне семінарське); 

– поточний контроль – 20 балів. 

Поточний контроль проводиться на кожному семінарському занятті та за результатами 

виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної 

підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно 

опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях. 

 

Критерії оцінювання знань студентів на семінарських заняттях 

Усний виступ, 

виконання 

письмового 

завдання 

Критерії оцінювання 

2,5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу.  

2 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки.  

1,5 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 

та помилки.  

1 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 

суттєві неточності. 

0,5 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

 

Доповнення виступу: 

2 бали – отримують студенти, які глибоко володіють матеріалом, чітко визначили його 

зміст; зробили глибокий системний аналіз змісту виступу, виявили нові ідеї та положення, 

що не були розглянуті, але суттєво впливають на зміст доповіді, надали власні аргументи 

щодо основних положень даної теми. 

1 бал отримують студенти, які виклали матеріал з обговорюваної теми, що доповнює зміст 

виступу, поглиблює знання з цієї теми та висловили власну думку. 
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Суттєві запитання до доповідачів: 

2 бали отримують студенти, які своїм запитанням до виступаючого суттєво і 

конструктивно можуть доповнити хід обговорення теми. 

1 бал отримують студенти, які у своєму запитанні до виступаючого вимагають додаткової 

інформації з ключових проблем теми, що розглядається. 

Ведення опорного конспекту лекції: 

Опорний конспект лекції (ОКЛ) – вид навчально-методичного посібника, в якому у стисло 

і системно викладено основний теоретичний матеріал у формі основних понять і 

положень, що структурно й логічно пов’язані між собою. Дані поняття та положення є 

лише опорними сигналами, вони вимагають пояснень і визначень, що мають записати 

студенти під час лекції. Його ведення сприяє системному і глибокому засвоєнню 

навчального матеріалу, дозволяє простежити структурні зв’язки між різними поняттями, 

положеннями, концепціями, проблемами, теоріями тощо. 

Кожен студент повинен мати ОКЛ на лекціях і вести в ньому записи власноруч. Під час 

аудиторної роботи з ОКЛ студенти записують основні тези лекції та пояснення викладача 

у визначеному в конспекті полі. Під час самостійної роботи рекомендується доповнити 

записи лекції та завершити виконання завдань, що були зазначені в Робочій програмі та 

ОКЛ. 

2 бали нараховуються студентам, які в повному обсязі самостійно і творчо опрацювали всі 

питання лекції і вільно володіють її змістом. 

1 бал нараховується студентам, які опрацювали лише окремі питання лекції і не достатньо 

вільно володіють її змістом. 

 

Критерії поточного контролю знань студентів 

Поточний контроль проводиться з метою визначення стану успішності здобувачів вищої 

освіти за період теоретичного навчання. Поточний контроль знань студентів здійснюється 

через проведення аудиторних письмових контрольних робіт або комп’ютерного 

тестування. 

Письмова 

контрольна робота 

або тестування 

Критерії оцінювання 

15-20 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 

та аргументовано його викладає під час письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

10-14 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 

зміст під час письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

5-9 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

1-4 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 
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розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 

 

Умови допуску студента до підсумкового семестрового контролю (екзамену): виконання 

контрольної роботи, написання поточного контролю та робота на семінарських заняттях 

за результатами яких він набрав не менше 30 балів. 

 

Підсумковий семестровий контроль 

Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання 

здобувача вищої освіти за семестр, що здійснюється в університеті у формі заліку та 

екзамену. На підсумковий семестровий контроль виносяться питання, що передбачають 

перевірку розуміння здобувачами вищої освіти програмного матеріалу дисципліни в 

цілому та рівня сформованості відповідних компетентностей після опанування курсу. 

Підсумковий контроль 40 балів, в т. ч: 

2 теоретичних питання – 30 б (2х15): 

13-15 балів отримують студенти, які повно та ґрунтовно розкрили теоретичне питання, 

використавши при цьому не лише обов’язкову, а й додаткову літературу; 

10-12 балів отримують студенти, які в цілому розкрили теоретичне питання, однак не 

повно і допустивши деякі неточності. При цьому не використав на достатньому рівні 

обов’язкову літературу; 

7-9 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, але розкрили 

його не повністю, допустивши деякі незначні помилки; 

5-6 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, розкривши його 

лише частково і допустивши при цьому окремі помилки, котрі не впливають на загальне 

розуміння питання; 

3-4 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, недостатньо 

або поверхово розкривши більшість його окремих положень і допустивши при цьому 

окремі помилки, які частково вплинули на загальне розуміння проблеми; 

0-2 балів отримують студенти, які частково та поверхово розкрили лише окремі 

положення питання і допустили при цьому певні суттєві помилки, котрі значно вплинули 

на загальне розуміння питання. 

Визначення понять з дисципліни (відкриті тести) – 10 б (2х5): 

4-5 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність поняття, дали його чітке 

визначення або проаналізували і зробили висновок з конкретного теоретичного 

положення; 

2-3 балів отримують студенти, які правильно, але не повністю дали визначення поняття 

або поверхово проаналізували і зробили висновок з теоретичного положення; 

0-1 балів отримують студенти, які частково і поверхово визначили те чи інше поняття або 

сформулювали висновок з теоретичного положення, допустивши неточності та помилки. 

Питання до екзамену додаються. 

Бали за відповіді на теоретичні питання викладач виставляє після усної співбесіди. 

За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 100 

балів включно. Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для одержання 

екзамену, становить 50 балів. Бали за відповіді на теоретичні питання викладач виставляє 

на оголошенні екзаменаційних оцінок після усної співбесіди. Національна шкала 

ґрунтується на рейтингу здобувачів вищої освіти у складі потоку/курсу: 

– здобувачам вищої освіти, які повністю оволоділи програмою навчальної дисципліни на 

творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, опанували рекомендовану 

літературу, виставляють оцінку відмінно. При цьому оцінку – 100 балів, як виняток, 

можуть отримати тільки здобувачі вищої освіти, які, крім відмінних знань за програмою 

дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за тематикою курсу, стали 

призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях тощо; 
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– здобувачам вищої освіти, які оволоділи програмою навчальної дисципліни на творчому 

рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять оцінку добре; 

– здобувачам вищої освіти, які показали задовільні результати оволодіння навчальною 

програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при відповідях допускають помилки, 

ставлять оцінку задовільно; 

– здобувачі вищої освіти, які за результатами вивчення дисципліни отримали незадовільні 

оцінки, повинні додатково виконати індивідуальні завдання для підвищення рівня своїх 

знань і повторно перескласти підсумковий контроль. 

 

Для дистанційної форми навчання 

Вид навчальної діяльності 
Максимальна 

кількість балів 

Мінімальна 

кількість балів 

Проміжний поточний контроль 50 25 

Індивідуальне завдання (реферат) за вибором 

студента 
10 5 

Поточний контроль 60 30 

Підсумковий семестровий екзаменаційний 

контроль 
40 20 

Підсумковий контроль 40 20 

ВСЬОГО 100 50 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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9. Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, 

термінологія, районування. – К.: Київ. ун-т, 2001. – 395с. 

2. Васильєв В. Сільський зелений туризм: метод. рекомен. для господарів садиб / В. 

Васильєв. В. Триліс. Н. Кудла та ін. – К. : Дім. Город. Сад. 2009. – 80 с. 

3. Васильєв В. Маркетинг у сільському туризмі: метод. посіб. / В. Васильєв, В. Триліс, К. 

Семененко. – Вип. 4. – О.: 2009. – 58 с. 

4. Васильєв В. Менеджмент сільського туризму: метод. посіб. / В. Васильєв, 

П. Горішевський, Ю. Зінько та ін. – Вип. 5. – О.: 2009. – 56 с. 

5. Галин В.В. Сельский зеленый туризм: от А до Я: терминол. словарь-справочник / В.В. 

Ганин, О.Ф. Зайцева, H.H. Гордецкая и др. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2011. – 208 с. 

6. Гапоненко Г.І. Використання потенціалу сільських територій Харківської області в 

контексті розвитку сільського зеленого туризму / Г.І. Гапоненко // Бізнес Інформ. – 2018. – 

№ 4. – С. 182-187. 

7. Герасименко В.Г. Аграрний туризм як вид підприємництва / В.Г. Герасименко, С.Г. 

Нездоймінов. – О.: Пальміра, 2011. – 178 с. 

8. Горішевський П.В., Васильєв В.П., Зінько Ю.В. Сільський зелений туризм: організація 

гостинності на селі: Підручник. – Івано-Франківськ: Місто-Н, 2003. – 158 с. 

9. Дубодєлова А.В. Особливості та тенденції розвитку сільського туризму в Україні / 

Дубодєлова А.В., Малкуш Х.Ю. // Наук. вісн. НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23. – С. 118-

123. 

10. Зіемеле Астана. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні // Туризм сільський зелений. – 2004. – № 1. – С.8-13. 

11. Зінько М., Кінаш Г., Дідик Я. та ін. Ще раз про сільський туризм, агротуризм, 

екотуризм і зелений туризм // Туризм сільський зелений. – 2002. – № 2. – С.2-7. 

12. Зінько Ю.В. Збереження і сталий розвиток Карпат: навч. посібник зі сталого туризму / 

Ю.В. Зінько та ін. / за ред.. М. Катсакіорі та ін. – К. , 2009. – 60 с. 

13. Ісаєнко В.М. Ніколаєв К.Д та ін. Стратегія сталого розвитку (туристична галузь) – К.: 

Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – 295 с. 

14. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчальний посібник. – К.: ДК 

«Прінт-Сервіс», 2016. – 109 с. 

15. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства: підручник / Н.Є. Кудла. – К: 

Знання, 2012. – 343 с. 

16. Кудла Н.Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності: навч. посіб. / 

Н.Є. Кудла. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 152 с. 

17. Литвин І.В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні / 

І.В. Литвин, М.О. Нек // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 81-88. 

18. Лужанська Т.Ю., Махлинець С.С., Тебляшкіна Л.І. Сільський туризм: історія, 

сьогодення та перспективи: Навчальний посібник./ За ред.. д.г.н., проф. Волошина І.М. – 

К.: Кондор, 2008. – 385 с 

19. Папп В.В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських 

територій України / В.В. Папп // Агросвіт. – 2015. – № 18. – С. 17-22. 

20. Пітюлич М.М. Особливості функціонування сільського туризму в Україні та досвід 

європейських країн / М.М. Пітюлич, І.І. Михайлюк // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. 

«Економіка». – Спецвипуск 33. – 2011. – С.154-158. 

21. Рутинський М.Й. Сільський туризм: навч. посібник / М.Й. Рутинський, Ю.В. Зінько – 

К.: Знання, 2006. – 271 с. 

22. Сталий розвиток: світоглядна ідеологія майбутнього / За ред. акад. НААН України М. 

А. Хвесика. – К.: ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розв. НАН 

України», 2012. – 465 с. 
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23. Стан виконання в Україні положень «Порядку денного на ХХІ століття» (2012-2012) / 

За ред. Руденко Л.Г. – К.: Академперіодика, 2014. – 359 с. 

24. Стратегія сталого розвитку: підруч. для вищ. навч. закл. / Боголюбов В. М. – Херсон: 

Олді-плюс, 2012. – 444 с. 

25. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія 

/ Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. та доп. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 462 с. 

26. Ткачук В. Інституційне забезпечення туризму як форми диверсифікації 

сільськогосподарського виробництва / В. Ткачук // Аграрна економіка. – 2012. – T.3. – № 

1-2. – С. 83-87. 

27. Товт М. Правове регулювання та стандарти сільського туризму. Досвід окремих країн, 

проблеми законодавства України // Відпочинок в українському селі. Порадник 

організатору відпочинку та власнику садиби. – 2003. – Вип. 5 // Туризм сільський зелений. 

– № 1. – С. 9-15. 

 

Додаткова література: 

28. Аношко Я.И. Сельский туризм Беларуси: современное состояние и перспективы 

развития / Я.И. Аношко и др.; под ред В. А. Клицуновой. – Минск: Четыре четверти, 2011. 

– 220 с. 

29. Відпочинок на селі. Порадник організатору відпочинку та власнику садиби // Туризм 

сільський зелений. – IV/1999; Випуск №3 – ІІ/2002; Випуск 6 – IV/2003. 

30. Гапоненко Г. І. Вплив декомунізації на туристичну привабливість регіонів / Г.І. 

Гапоненко, Л.В. Кучечук // Бізнес Інформ. – 2017 – № 3. – C. 202–207. 

31. Данилко В.К. Статистика сільського зеленого туризму: розвиток і становлення / В.К. 

Данилко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 

2014. – Вип. 1 (28). – С. 75-84. 

32. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу. 

Навчальний посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Альтерпрес, 2004. 

33. Кудла Н.Є. Механізм категоризації садиб у розвитку зеленого туризму / Н.Є. Кудла // 

Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С.102-108. 

34. Кудла Н. Є. Про застосування комплексу маркетингових заходів у сільському туризмі / 

Н.Є. Кудла // Економіка України, 2011. – № 2. – С.79-85. 

35. Кудла Н. Є. Активізація підприємницької діяльності селян шляхом надання 

агротуристичних послуг : у 2 ч. / Н.Є. Кудла // Наук. вісн. ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. 

Сер. «Економічні науки». – 2012. – С. 334-337. 

36. Кудла Н.Є. Шляхи підвищення якості сільського туризму // Економіка АПК. – 2012. – 

№5. – С.116-122. 

37. Любіцева О.О., Сташук К. Розвиток екологічного туризму в Україні // Економічна та 

соціальна географія: Наук. зб. / Ред. кол.: С.І. Іщук (відп. ред.) та ін. – К., 2002. – Вип. 53. – 

С.189-196. 

38. Мальська М.П., Худо В.В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Підручник, 2-ге 

вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.  

39. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, 

національний, регіональний досвід/ Колектив авторів за редакцією А.Ю. Парфіненка, 

Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – 280 с. 

40. Порядок надання послуг із тимчасового розміщення (проживання), затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 297 // Офіційний вісник 

України. – 2006. – № 11. – Ст. 731. 

41. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі 

України на 2000-2015 роки [Електронний ресурс]: закон України [прийнято Верховною 

Радою 21 вересня 2000 р. N 1989-III]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1989-14
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42. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р. 

// Офіційний вісник України. – 2015. – № 25. – Ст. 722. 

43. Про особисте селянське господарство: Закон України від 15 травня 2003 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – Ст. 232. 

44. Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 р.// Відомості Верховної Ради України. 

– 1995. – № 31. – Ст. 241. 

 

Ресурси мережі Інтернет: 

45. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : 

http://www.kmu.gov.ua. 

46. Державне агентство України з туризму та курортів. Офіційний сайт. – Режим доступу : 

http://www.tourism.gov.ua. 

47. Офіційний веб-портал Верховної ради України. – Режим доступу : http://rada.gov.ua. 

48. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) – Режим доступу : 

http://www2.unwto.org 

49. Офіційний сайт Всесвітньої Ради з туризму та подорожей (WTTC) – Режим доступу : 

http://www.wttc.org 

50. Офіційний сайт ГО «Спілка сільського зеленого туризму України». – Режим доступу: 

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

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom проводяться 

всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформі Mоodle 

(http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1670)  проводяться  практичні 

(семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль самостійної роботи; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 30% практичних та 

семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в 

тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Сільський 

зелений туризм», режим доступу: http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1670.  

 

http://rada.gov.ua/
http://www2.unwto.org/
http://www.wttc.org/
http://www.greentour.com.ua/ukrainian

