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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Організація сільського, зеленого туризму 

Викладач (-і) Філюк Світлана Михайлівна 

Контактний телефон 

викладача 

0975851558 

E-mail викладача svitlana.filuk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очний/заочний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

https://d-learn.pnu.edu.ua/ 

Консультації  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

В сучасних умовах зелений та сільський туризм сформувався в окремий суттєвий 

сектор глобального туристичного ринку. З урахуванням соціальноекономічного, 

екологічного та природно-кліматичного характеру сучасності, становлення та розвиток 

зеленого та сільського туризму є одним з вирішальних аспектів диверсифікації 

агропромислових регіонів України. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація сільського зеленого 

туризму» є розглянути теоретично-методологічні та практичні аспекти формування, 

функціонування і розвитку сільського, зеленого і екологічного туризму як цілісної 

системи природокористування; розкрити особливості управління персоналом, 

менеджменту та маркетингу сільського, зеленого туризму. 

Основними завданнями вивчення курсу «Організація сільського зеленого туризму» 

є: 

- вивчення історії та сучасного стану, мети і мотивації вибору відпочинку у сільській 

місцевості; 

- дослідження найважливіших закономірностей, чинників, які визначають розвиток і 

розміщення гостинних садиб (агроосель), організаційно-правового і економічного 

механізму їх діяльності на ринку туристичних послуг регіону, держави;  

- розглянути проблемні питання фахової освіти менеджера зеленого сільського 

туризму; 

- на основі конструктивно-географічного підходу розкрити особливості менеджменту 

та маркетингу зеленого сільського туризму; 

- поглибити, систематизувати теоретичні знання щодо проблем і перспектив розвитку 

зеленого сільського туризму у Карпатському регіоні. 

4. Загальні і фахові компетентності 

Загальні компетентності: К03. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо 

К04. Здатність до критичного мислення, аналізу і 

синтезу 

К05. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища 

К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

К09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати 

проблеми 

К12. Навички міжособистісної взаємодії 

К13. Здатність планувати та управляти часом 

К14. Здатність працювати в команді та автономно 

Фахові компетентності: К15.Знання та розуміння предметної області та 

https://d-learn.pnu.edu.ua/


 

розуміння специфіки професійної діяльності 

К16.Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях 

5. Програмні результати навчання 

ПР18. Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних 

ситуаціях. 

ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. 

ПР20. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 

професійної діяльності. 

ПР22. Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях. 

6. Організація навчання 

Обсяг курсу – 3 кредити ECTS, 90 годин 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

28 

самостійна робота 46 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

ІІ 242 Туризм 4 вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема кількість год. 

лекції заняття сам. 

роб. 

Тема 1. Теоретичні та методологічні аспекти сільського 

зеленого туризму 
2 2 4 

Тема 2. Організація та планування сільського зеленого 

туризму.  
2 2 4 

Тема 3. Туристичний продукт агрогосподарства 2 2 4 

Тема 4. Права та обов’язки власників сільських зелених 

садиб 
2 2 4 

Тема 5. Перспективи розвитку сільського, зеленого 

туризму в Україні 
  4 4 

Тема 6. Організація надання послуг тимчасового 

проживання і харчування 
2 2 5 

Тема 7. Менеджмент сільського зеленого туризму 2 2 4 

Тема 8. Маркетинг сільського зеленого туризму 2 2 4 

Тема 9. Основи складання бізнес-плану  2 2 4 

Тема 10. Облік і контроль у галузі сільського, зеленого 

туризму 
  4 4 

Тема 11. Підприємницькі ризики у сфері сільського, 

зеленого туризму 
  4 5 

ЗАГ.: 16 28 46 

7. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

100 балів 

Вимоги до письмових робіт Загальний бал за виконання письмових робіт – 45 

балів, що включає: контроль самостійної роботи 1 – 10 

балів, контроль самостійної роботи 2 – 15 балів, 



 

контрольну роботу 1 – 10 балів, контрольну роботу 2 – 

10 балів 

Семінарські заняття 30 балів 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

26 балів 

Підсумковий контроль Екзамен 

8. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: тестовий контроль, контрольна робота проводиться під час 

навчальних занять. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності). 

Академічна доброчесність: політика дотримання академічної доброчесності 

ґрунтується на засадах, наведених в Кодексі честі ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» та Положенні про запобігання 

академічному плагіату у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника”. 

Відвідування занять: відвідування занять є обов’язковим. Політика щодо пропусків 

занять базується на Положенні про порядок навчання студентів за індивідуальним 

графіком у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»(введено в дію наказом ректора №768 від 04.12.2014; внесено зміни 

наказом  №628 від 25.09.2019 р.) та Положенням про порядок організації та проведення 

оцінювання успішності студентів ДВНЗ “Прикарпатського національного університету 

ім. Василя Стефаника ” ( введено в дію наказом ректора №799 від 26.11.2019). 

9. Рекомендована література 

Основна 

1. Горішевський П. В., Васильєв В., Зінько Ю., Коберніченко Т. Сільський зелений 

туризм: організація діяльності. Київ: НМЦ «Освіта», 2005. 128 с. 

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

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

3. Євдокименко В. К., Садова У. Я., Шевчук Л. Т. Соціальна інфраструктура 

Карпатського регіону: пошук перспектив розвитку. Чернівці: Прут, 1995. 80 с. 

4. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Зелена 

Буковина, 2003. 312 с. 

Додаткова література: 

1. Васильєв В., Горішевський П., Гасюк Н та ін. Посібник для інспектора з 

категоризації неготельних засобів розміщення. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. 74 

с. 

2. Горішевський П., Аронець М. Сільський зелений туризм: посібник для початківця. 

Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2003. 148 с. 

3. Євдокименко В. К., Садова У. Я., Шевчук Л. Т. Соціальна інфраструктура 

Карпатського регіону: пошук перспектив розвитку. Чернівці: Прут, 1995. 80 с. 

4. Рутинський М. Й., Зінько Ю. В. Сільський туризм. Київ: Знання, 2006. 271 с. 

5. Розробка та реалізація Стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний 

досвід / За ред. С. Максименка та ін. – Київ: Дата Банк Україна, 2003. 272 с. 

 

 

 

Викладач, доцент кафедри 

туризмознавства і краєзнавства, 

кандидат географічних наук                                                     Філюк С.М. 


