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Сільський туризм
Географії та туризму
24 Сфера обслуговування 242 ”Туризм”
Тип дисципліни: bибіркова
Кількість кредитів: 3 (90 годин)
Лекції: 4 год.
Семінарські/практичні заняття: Лабораторні заняття:Самостійна робота: 86 год.
Шаш Еники Людвиківна, доцент
доктор філософії
sass.eniko@kmf.org.ua

ППП 12 Сучасні різновиди туризму
ВВ 1.5/2.5 Екологічний туризм та геотуризм,
ППП 17 Організація ресторанного господарства,
ППП 10 Туризм Закарпаття
Мета:
Розглянути теоретично-методологічні та практичні аспекти формування,
функціонування і розвитку зеленого сільського і екологічного туризму як
цілісної системи урбокомпенсаційного природокористування; розкрити
особливості управління персоналом, менеджменту та маркетингу
урбокомпенсаційного зеленого сільського туризму.
Завдання:
Вивчення історії та сучасного стану, мети і мотивації вибору відпочинку в
сільській місцевості; дослідження найважливіших закономірностей,
чинників, які визначають розвиток і розміщення гостинних садиб
(агроосель), організаційноправового 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 іперспектив розвитку зеленого сільського
туризму у Карпатському регіоні; виробити вміння узагальнювати теоретикопрактичні матеріали,налізувати пактичну інформацію, працювати зі
спеціальною літературою, довідковими виданнями тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
 впізнати природні та культурні особливості поселення, його цінності, які
можуть стати основою для сільського зеленого туризму;
 застосувати основи маркетингу при створенні продукту, ціни, розподілу та
комунікацій;
 застосувати правила гігієни у садибах та в кухні;
 предметні умови сільської гостинності та інфраструктуру;
 проводити належну комунікацію з гостями.
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Тематика дисципліни:
Поняття провінціального та сільського туризму.
Традиції сільського туризму в країнах Європи.
Сільський туризм в Україні. Правовий підтекст та система організацій
сільського туризму в Україні
Історія та сьогодення сільського туризму на Закарпатті.
Туристичні заклади розміщення та його типи. Привабливості та пропозиція
сільського туризму
Система оцінювань в сільському туризмі. Критерії оцінювання. Продукти
сільського туризму. Спеціалізація закладів розміщення. Спеціальні продукти
сільського та агротуризму.
Характерні риси попиту в сільському туризмі. Тренди в сільському туризмі.
Важливість місцевих продуктів
Оцінка населених пунктів.
Гастрономія та сільський туризм. Місце гастрономії в розвитку сільського
туризму.
Приготування їжі та його методи. Сільський гостинний стіл. Традиційна
місцева архітектура, звичаї, традиції, культура.
Гігієнічні завдання в сільських садибах.
Навчики щодо планування та організації програм
Навички організації заходів. Підготовка заходів. Процес організації заходів
Планування та менеджмунт місцевих заходів
Основними методами навчання дисципліни «Сільський туризм» є лекції та
семінарські/практичні заняття, а також виконання самостійних робіт.
На основі тем лекційних та самостійних занять студенти складають 1
тематичну контрольну роботу протягом 1 семестру. Можлива кількість
балів за тематичну контрольну роботу - 60 балів.
– Максимальна кількість балів, яку можна отримати за виконані завдання під
час самостійних робіт становить 40 балів.
Бали, отримані під час навчального процесу складають 40 % залікової
оцінки, а решту 60 % можливо отримати на залік.
Курс лекцій, складені на основі угорських, українських та англійських
джерел та навчальної літератури, передаватимуться у формі презентацій за
допомогою мультимедійних засобів.
Методична база дисципліни «Сільський туризм» включає:
 роздруковані та електронні конспекти лекцій;
 наочний матеріал (малюнки, таблиці, карти);
 мультимедійні матеріали;
 роздатковий матеріал;
 посібники та наукові монографії бібліотеки інституту та кафедри
географії та туризму.
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