
ЗВІТ 

про проведення круглого столу 

 

  

1.  Назва заходу: Моє майбутнє за розвитком зеленого туризму.  

2.  Дата проведення: 12 квітня 2019 р.  

3.  Кількість учасників, у т. ч. викладачів, студентів, практичних працівників: 

22 особи.  

4. Питання для обговорення 

1. Зелений туризм як перспектива розвитку Харківського регіону. 

2. Цілющі трави в рекреації. 

3. Застосування петриківського розпису в еко-готелях.  

4. Шляхи просування зеленого туризму  на Слобожанщині. 

5.  Підсумки: 

Колектив викладачів та студентів циклової комісії туризму, готельно-

ресторанної справи та соціально-гуманітарних  дисциплін Харківського 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ багато років працював над 

темою «Розвиток зеленого туризму в Україні. Зелений туризм 

Слобожанщини», брав участь в обласних конференціях, виставках на тему 

«Можливості працевлаштування молоді у сфері зеленого туризму». За 

підтримки адміністрації ХТЕК КНТЕУ  було прийнято рішення створити 

науково-практичну базу на території Харківської області – агрооселю 

«Квітуча садиба» (сел.Черемушне, Зміївський р-н, Харківська обл.). 

Під час круглого столу було наголошено на зростаючій потребі в 

кваліфікованих кадрах в сфері зеленого (сільського) туризму, що свідчить 

про необхідність створення окремого курсу «Зелений (сільський) туризм». 

Також важливим є впровадження навчальних програм з зеленого (сільського) 

туризму як вибіркових дисциплін при підготовці фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для спеціальності «Туризм» 

та першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти для спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа». Крім того, для удосконалення існуючого 

навчально-методичного забезпечення з урахуванням вимог індустрії 

гостинності та міжнародного досвіду необхідним є налагодження контакту 

між закладами освіти і агросадибами задля проведення практик студентів, 

збільшення просвітницької роботи щодо розвитку зеленого (сільського) 

туризму, розробки циклу програм, проведення тренінгів, ведення майданчика 

з генерування ідей, дискусій та обміну досвідом в сфері зеленого (сільського) 

туризму. 

 



 



 

 

ОГОЛОШЕННЯ!!! 

До уваги викладачів, студентів та співробітників 

 

 

11.04.2019 р. о 10-00, в ауд. 313 

відбудеться круглий стіл на тему: 

«Моє майбутнє за розвитком зеленого туризму» 

 

Доповідачі: 

Т.А.Тетеріна, викладач-методист, викладач ЦК туризму, готельно-

ресторанної справи та соціально-гуманітарних дисциплін; 

Є.Г. Левицька, викладач-методист ХТЕК КНТЕУ. 

 

Питання для обговорення: 

1. Зелений туризм як перспектива розвитку. 

2. Можливості працевлаштування молоді у сфері зеленого туризму. 

3. Шляхи просування заленого туризму на Слобожанщині. 

4. Цілющі трави в рекреації. 

5. Застосування петриківського розпису в еко-готелях. 

 

Запрошуються усі бажаючі взяти участь у дискусії!!! 

 

 

 

 

 

 



 


