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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА ВІННИЧЧИНІ  

 

        Культуру формують цінності, погляди, звичаї, традиції, звички і 

практика, які породжують конкретну ідентичність, що об’єднує тих, хто був 

соціалізований у рамках конкретного суспільства. З позиції символізму 

культура – це модель значень, утілених у символічних формах, зокрема діях, 

висловленнях і різноманітних об’єктах, завдяки яким індивіди спілкуються 

один з одним і діляться своїм особистим досвідом, уявленнями і поглядами 

[1, с. 123,153]. 

Наявність і рівень якості освіти, дитячих садів, інших освітніх установ і 

їх доступність, а також рівень освіти і кваліфікації людей – найважливіші 

параметри рівня розвитку будь-якого регіону. Постачання продуктами 

харчування, контроль за їх якістю, дотримання прав споживачів на 

роздрібному ринку – це також параметри оцінки рівня регіонального 

розвитку.  

Рівень фізичного і психічного здоров'я населення, тривалість життя, 

рівень розвитку системи охорони здоров'я та її доступність, стан 

навколишнього середовища – також важливі критерії оцінки соціально- 

економічного розвитку регіону. Наскільки вся інфраструктура регіону здатна 



прийняти новий вигляд бізнесу і нових людей, наскільки швидко і ефективно 

може вся регіональна інфраструктура пристосуватися до нових умов – усе це 

визначає потенціал постіндустріального розвитку [2, с. 1-10].           

Поняття “сільський туризм“ близьке за змістом проведення дозвілля до 

поняття “екологічний  туризм“. Екологічний туризм (екотуризм) – це 

пізнавальний і  відпочинковий вид туризму, зосереджений на природних 

(мало змінених людиною) територіях, який передбачає заняття різними 

формами активної рекреації у природних ландшафтах без заподіяння шкоди 

навколишньому середовищу. 

Синонімами поняття  “екотуризм“  є зелений та природничий туризм. На 

сучасному етапі екотуризм найдинамічніше розвивається на територіях, що 

мають природничу цінність (національні та ландшафтні парки). Екотуризм 

спрямований на  охорону природного та культурного середовища регіонів, 

які відвідуються туристами. Він передбачає, що учасники цих подорожей – 

люди з високою екологічною свідомістю.  

Однак, сільський туризм (а також агротуризм) і екотуризм відрізняються 

основними цілями використання. Сільський туризм – це вид проведення 

вільного часу у формі стаціонарного відпочинку з можливістю недалеких 

радіальних виїздів і походів.  

Натомість екотуризм – це вид проведення вільного часу у формі 

невпинного руху, відкриття дикої природи, маршрутного ознайомлення з 

природними й історичними атракціями території, похідного пізнання 

традицій і місцевої культури [3, с. 8-9].  

       Важливим для дослідження розвитку сільського зеленого туризму є 

діяльність  Громадських організацій  “Наше Поділля” та  Центру розвитку 

“Пангея Ультіма”, які досить успішно функціонують у місті  Вінниці. 

Необхідно зазначити, що “Image Mapping” це проект з побудови 

міжкультурного діалогу, оновлення та зображення краси сільських громад. 

Він сприяє міжнародному міжособистому обміну на селі,  розвиває 

неформальне навчання, активує населення під час акцій в громадах, 



досліджує місцевий культурний спадок та популяризує його для збільшення 

ймовірності в'їзного сільського туризму. 

        В основі ідеї проекту є розкриття і промоція культурної, історичної, 

природньої спадщини окремих сільських територій та громад за допомогою 

медіа матеріалів, а також за допомогою створення "Іміджевих карт" –  

маршрутів, що підкреслюють  унікальність та глибину місць.  

        У березні  2017 року відбулася важлива подія для жителів села Стіна 

Томашпільського району Вінницької області, в межах проекту за підтримки 

Корпусу Миру США був відкритий "Еко-центр у Стіні" представниками 

Громадських організацій  “Наше Поділля” та  Центру розвитку “Пангея 

Ультіма”.    Реалізація проекту розвитку сільського туризму передбачає: на 

базі еко-центру спільно з іноземними волонтерами  проводити неформальні 

зустрічі з жителями села,  створюючи молодіжні, туристичні, екологічні 

програми організацій, пропонуючи план розвитку туризму. 

         В межах залучення молоді села у розвитку туризму у своїй місцевості, 

було організовано декілька проектів у яких вони взяли участь, при цьому 

відвідавши інші країни, дізнавшись, як розвивають сільський туризм за 

кордом, молодь активно включилась у відродження села та залучення 

туристів. 

         Внаслідок співпраці з громадськими організаціями в селі був 

проведений фестиваль «Стіна запрошує». Метою заходу були популяризація 

народних традицій, культури та творчості в межах одного села, залучення 

туристів. 

         Громадська організація  “Наше Поділля”  втілює в життя проект з 

реконструкції старого одягу, з якого виготовляють еко-доріжки, еко-сумки, 

чохли на ноутбуки та ін. Було створено власну марку «VERETA». 

Виготовленням згаданих вище  речей займаються мешканці села Стіна 

Томашпільського району Вінницької області на верстатах XIX-XXст. 

          Туристичні атракції, які пропонують туристам: екскурсія «Історичними 

стежками Стіни»; «Жива картина»;  Краєзнавчий музей; «Еко-центр у Стіні»; 



Церква Святого Миколая; Козацьке кладовище; Штольні; Похід вздовж 

річки. 

Воркшопи для туристів: випікання хліба у печі; ткацтво на старовинному 

верстаті; виготовлення олії; виготовлення меду; участь у традиційних  

обрядах; робота з глиною. 

Зелений сільський туризм у Вінницькій області –  це приємне 

проведення часу у мальовничих куточках країни, що дає змогу  вдосталь 

насолодитися Вашим відпочинком, відвідавши мережу агросадиб, які 

розташовані  у селах Вінницької області.  

Повний сервіс послуг, комфортабельні умови проживання, традиційна 

українська кухня, приємний ненав'язливий сервіс та найбільш демократичні 

ціни.  Місцеві мешканці пропонують  наступні послуги і розваги: баскетбол, 

бейсбол, футбол,  прогулянки на човнах, стрільбу з лука, риболовлю, 

виготовлення кулінарної продукції, уроки гончарства, ковальства, 

лозоплетіння  та  інші. 

 Отже, варто зазначити, що розвиток сільського зеленого туризму 

сприяє ефективному соціально-економічному розвитку сільських територій. 
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