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Чому гори?

гірські регіони в Європі є центрами природного та культурного різноманіття. однак, їх 
мешканці стикаються з нестачею можливостей брати участь та впливати на процеси 
місцевого розвитку. Це спричиняє еміграцію населення, відмову від сільських поселень, 
особливо молодого покоління, що призводить до деградації довкілля і втрати культурних 
традицій. решта сільського населення бореться з відсутністю інфраструктури та 
можливостей розвитку. у той же час, деякі гірські райони стикаються з тиском з боку 
різних галузей промисловості, в тому числі туризму, який часто загрожує природним 
ресурсам, неуважний до розумного спільного з місцевим населенням використання 
вигод і може призвести до деградації традиційного способу життя. 

отримання кваліфікації у сфері сталого сільського туризму забезпечує місцеве 
населення можливостями для кращого економічного, соціального та екологічно 
сталого розвитку в їхніх сільських гірських громадах.

Проект InRuTou був розроблений та розпочатий в 2012 році групою людей з різних 
організацій та університетів Європи. його успішне впровадження базується на їх 
ентузіазмі, професійному інтересі та прагненні працювати заради сталого розвитку, 
туризму та посилення впливовості сільських громад у гірських регіонах. 

InRuTou – це і нинішні, і майбутні прагнення. Це поєднання академічної та практичної 
діяльності, співпраця організацій з семи країн, залучення різноманітних місцевих 
учасників,  використання різних підходів та методів; втім, в ході впровадження проекту 
довелося також зіткнутися з низкою неочікуваних поворотів та перешкод, частина з яких 
є навіть поза межами впливу партнерів.  

інновації в InRuTou багатоликі: це не тільки комбінація віртуального та особистого 
підходу до навчання, але також спілкування громад трьох різних гірських регіонів 
(альпи, апенніни та карпати) для їх випробовування. Поєднання їхніх таких різних ідей 
та практичного досвіду - особлива цінність проекту. 

Цей посібник – методологічна публікація, яка розповідає про розвиток проекту, 
базуючись на процесі впровадження, а також на базових і технічних документах. Він 
має на меті допомогти зацікавленим організаціям передавати методи InRuTou іншим 
громадам, регіонам та країнам. 

Він доповниться фінальною публікацією проекту, де буде представлено громади, які 
брали участь, та результати проекту. 

ми сподіваємося, що цей посібник виявиться корисним і з нетерпінням чекаємо 
зворотнього зв’язку щодо нашої роботи з інновацій у сфері сільського туризму; ми доступні 
для запитань і консультацій стосовно застосування наших методів та їх поширення. 

команда проекту InRuTou

ВстуПНе слоВо
ВіД ПартНеріВ Проекту INRUTOU
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ВстуП

Сільський туризм як засіб розвитку 
гірських регіонів Європи

Багато сільських гірських громад в Єв-
ропі стикаються з проблемами: економічна 
стагнація, еміграція місцевого населення, 
експлуатація природних ресурсів третіми 
сторонами, деградація і втрата унікальних 
природних та культурних ресурсів. 

сільський туризм може забезпечити рі-
шення для стійкого регіонального розвитку 
за допомогою позитивного економічного, со-
ціального та екологічного впливу:
•  генерування нового бізнесу,
•  створення робочих місць,
•  вдосконалення інфраструк-

тури та обслуговування, 
•  сталий розвиток навколишнього при-

родного середовища та ландшафтів, 
•  культурне збагачення міс-

цевих мешканців 
•  підвищення суспільного інтере-

су в зв’язку зі зростаючим попитом 
на діяльність щодо відпочинку та 
туризму в сільській місцевості2

Що таке сільський туризм?
оскільки сільський туризм є дуже бага-
тогранним, існують проблеми стосовно 
загальноприйнятого визначення3.  тим 
не менш, сільський туризм може бути 
визначений як «бажання особисто 
контактувати з відвідувачами, надати 
їм можливість відчути смак реального 
села, брати участь у діяльності та тра-
диційному способі життя місцевого на-
селення»4. 
Це є важливою економічною діяльністю 
в Європейському союзі, що розгляда-
ється як потужний засіб для соціаль-
но-економічного розвитку й відроджен-
ня сільської місцевості (зокрема, для 
такої, що постраждала від занепаду 
традиційної аграрної діяльності), для 
підтримки принад природи7.

сільським гірським громадам часто бра-
кує знань про розвиток туризму: з підви-
щення цінності, з основ підприємництва, 
менеджменту, просування туристичних ре-
сурсів, використання нових медіа в туризмі. 

Щоб позбутися цих недоліків, необхідно 
розвинути діючі структури туризму в сіль-
ських гірських районах, які б передбачали 
економічні доходи й можливості для дивер-
сифікації джерел існування на довгостро-
кову перспективу.

Контекст європейської політики
сільський розвиток на європейському 
рівні відображено в публікаціях гене-
рального Директорату Європейської ко-
місії з питань сільського господарства 
та розвитку сільських регіонів та його 
некомерційного органу, Європейської 
мережі з розвитку сільських районів.  
у стратегічних рекомендаціях Єс  щодо 
розвитку сільських районів третій пріори-
тет визначається як «Підвищення якості 
життя в сільських регіонах і заохочення 
диверсифікації сільської економіки». Цей 
третій пріоритет також підкреслює важ-
ливість поширення ікт для урізноманіт-
нення засобів існування в селі. 
сектор туризму генерального Директо-
рату Європейської комісії з підприємни-
цтва та промисловості, а також комітет 
з туризму оЄср надають корисні дже-
рела інформації стосовно галузі сіль-
ського туризму. 

Місцеві громади та сільський 
туризм

Деякі європейські сільські регіони відчу-
ли на собі значне збільшення туристичних 
потоків в останні 10 років, і в наступному де-
сятилітті очікується подальше збільшення.  
Але масовість у сільському туризмі не 
завжди означає розширення прав і мож-
ливостей сільських гірських громад, вони 
часто виключені з процесів розвитку.

участь і прихильність місцевих людей – це 
основа розвитку успішних ініціатив у сіль-
ському туризмі. Проте, місцевим жителям 
часто не вистачає адекватних теоретичних 
ноу-хау і практичних навичок, необхідних 
для їх успішного залучення в сферу туризму.

Навчання сільських жителів може на-
дати їм кваліфікацію та можливості для 
підвищення конкурентоспроможності на 
світовому ринку, може сприяти розвитку 
управління дестинаціями за принципом 
«все включено»,  створенню нових робочих 
місць та  самозайнятості.  

Тому відсутність професійної освіти і 
можливостей для навчання (VET) є  сер-
йозною проблемою.

Професійна освіта та навчання (VET)  
може бути визначена як освіта та нав-
чання задля забезпечення людей знан-
нями, ноу-хау, навичками та / або ква-
ліфікацією, необхідними, зокрема, для 
того, щоб зайняти або розширити місце 
на ринку праці.14.

Чому ІКТ і електронне навчання ?

сучасні інформаційні й комунікаційні 
технології (ікт) пропонують обширні мож-
ливості для розвитку туризму та навчання. 

Поява інтернету спричинила зсув пара-
дигми: онлайн технології є життєво необ-
хідними для сільських дестинацій, часто 
ізольованих і позбавлених координації та 
комунікації один з одним, а також можли-
вості йти в ногу з швидкими розробками в 
туристичній галузі, бути здатними відпові-
дати очікуванням відвідувачів.

у той же час, професіонали часто не ма-
ють часу набувати формальну освіту (тобто 
бакалаврат або післядипломну) і відвідува-
ти університетські курси. альтернативою 
було б навчання через інтернет.
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інтернет і електронне навчання допома-
гають фахівцям отримати знання, яких вони 
потребують, щоб правильно вести бізнес в 
індустрії подорожей і туризму.

Використання інформаційних та комуні-
каційних технологій (ІКТ) для навчання 
часто називають електронним навчан-
ням (eLearning), що визначається Євро-
пейською комісією як «використання 
нових мультимедійних технологій та ін-
тернету, щоб поліпшити якість навчання 
за рахунок полегшення доступу до ре-
сурсів і послуг, до віддалених контактів 
та співробітництва”.1516

моделі електронного навчання можуть 
розташовуватися між повністю особи-
стим навчанням та дистанційною осві-
тою через інтернет, включати так зва-
ний змішаний метод навчання.17

Змішане навчання (b-learning) – це 
різновид електронного навчання 
(eLearning), коли студенти навчаються 
як онлайн, так і особисто.
Змішане навчання може розглядатися 
як поєднання традиційного особистого 
і онлайн навчання, де навчання відбува-
ється як у класі, так і в режимі онлайн; 
онлайн компонент стає природним 
продовженням традиційного навчання 
в класі і запропонований для створення 
таких дистанційних курсів (eLearning 
курси), що можуть подолати деякі про-
блеми дистанційного навчання, такі як 
почуття ізоляції, проблеми управління 
часом та обмежений доступ до матеріа-
лів, до інших студентів та викладачів1819.

Знання, навички та ставлення

Поєднання трьох різних вимірів є важ-
ливим для професійного навчання: знання, 
навички й ставлення.20 Всі три інтегровані 
в структуру проекту InRuTou і виглядають 
у навчальному матеріалі наступним чином:

•  Рівень знань: учні стикаються з низкою 
ресурсів, які спонукають опановувати 
передові концепції в різних темах про-
фесійної підготовки. Завдяки прикладам 
інтернаціоналізація знань стає прості-
шою і доступнішою для практиків. 

•  Рівень навичок: учні мають можливість 
засвоїти навички за допомогою додатко-
вих ресурсів, представлених після кож-
ного навчального прикладу. Знаючи свої 
кінцеві цілі, учні матимуть стимули, щоб 
опанувати основні навички по створенню 
або розширенню нового (або існуючого) 
туристичного продукту.

•  Рівень «ставлення»: учнів заохочують 
розвивати відносини двома різними 
шляхами: (I) через усвідомлення схиль-
ності туризму до задоволення потреб і 
бажань кінцевих споживачів, (II) через 
усвідомлення шляхів та переваг спільної 
роботи (тобто, консультації з громадою та 
співробітництво) для досягнення кращих 
результатів і вдосконалення екологічної 
стабільності.  

Проект «Інновації в сільському туризмі»
Проект InRuTou був розроблений для ви-

рішення вищевказаних проблем і сприян-
ня сталому розвитку туризму в сільських 
гірських місцевостях шляхом створення і 
тестування набору інструментів та іннова-
ційних моделей, навчання діючих та нових 
місцевих туроператорів, які мають різний 
досвід, а також різний професійний і освіт-
ній рівень.

Проект об’єднав партнерів (університети, 
науково-дослідні інститути та регіональні 
організації з розвитку) з 6 країн, його ді-
яльність здійснювалася в шести пілотних 
регіонах п̀ яти країн і трьох різних гірських 
регіонів: 21

Альпи Апенніни Карпати

Австрія: Національний 
парк регіону Kalkalpen

Італія: Parco dell’Aveto Румунія: Tara Dornelor
Польща: Бескиди
Україна: косівський район, 
сторожинецький район

Малюнок 1: Мапа розташування пілотних регіонів InRuTou. 
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Проект базується на вдосконаленому 
ікт-підході, включаючи електронне нав-
чання, онлайн платформу обміну та додатки 
для комп’ютера й мобільного. 

розроблені інструменти та навчальні ме-
тоди спрямовані на наступне: 
•  сприяння інтеграції знань і обміну до-

свідом між учасниками із зацікавлених 
сторін на рівні громад;  

•  можливість вироблення спільних інно-
ваційних рішень, таких як

  –  нові мережі місцевих провайдерів, 
 –  зв’язки між місцевими громадами та 

міжнародним туристичним ринком, 
 –  розвиток пропозицій від сільського ту-

ризму. 

Інновації в проекті InRuTou 

Навчання було призначене для забезпе-
чення інноваційного набору навичок для 
учасників через три компоненти: 
•  знання (визначення місцевих туристич-

них атракцій), 
•  навички (у менеджменті та рекламній 

діяльності),
•  ставлення (підприємництво та гостин-

ність). 

таке технологічно вдосконалене професій-
не навчання було розроблене для сприяння 
розширенню можливостей сільських гро-
мад через
•  заохочення консультацій з громадами,  
•  посилення ролі інноваторів у туризмі, які 

вже діють у регіоні. 
•  визначення «мультиплікаторів» - «лі-

дерів думок», обраних громадами, за-
для можливості інтегрувати сталий 
сільський туризм і опікуватися іншими 
мешканцями туристичної місцевості. 

Бенефіціарії дізналися про
•  процеси сталого розвитку, 
•  підприємництво, маркетинг та менедж-

мент,  
•  консультування з громадами та співпра-

цю в мережах 
•  як використовувати технології для під-

тримки малих та середніх підприємств,
•  як використовувати інтернет для  про-

сування туристичної місцевості на гло-
бальному рівні.

Процес InRuTou

Проект складався з кількох стадій: 
•  Базовий аналіз включав теоретичне 

дослідження, опитування місцевого на-
селення в пілотних регіонах, інтерв’ю 
з тими, хто вже має добрі приклади, та 
консультації в громадах. 

•  розробка комплексу кваліфікацій і педа-
гогічної моделі.

•  розробка матеріалів навчального курсу.
•  розробка електронних інструментів.
•  експериментування та перевірки в два 

етапи: 1) навчання тренерів і 2) пілотне 
тестування та розробка туристичного 
продукту. 

крім того, протягом усього проекту партне-
ри поширювали інформацію на локальному, 
національному, регіональному та міжна-
родному рівні, таким чином 
•  пропагуючи участь місцевого населення,
•  отримуючи корисний внесок від інших 

зацікавлених,
•  пропагуючи більш широке використання 

результатів проекту, 
•  пропагуючи застосування результатів 

проекту в майбутньому в інших грома-
дах, країнах та регіонах.

Обізнаність та участь місцевих громад 
були забезпечені через інформування і за-
прошення їх зробити свій внесок у розробку 
проекту від самого початку - через  участь 

у громадських консультаціях і тренінгах в 
якості потенційних новаторів туризму - за-
для досягнення як розширення їх можли-
востей, так і стабільності проекту.

Як використовувати цей посібник? Для кого він?

мета цього посібника - поширення результатів проекту до інших сільських гірських 
регіонів (через надання їм уявлення про проект InRuTou).

отже, він пропонує ідеї для організацій та осіб, зацікавлених в ініціюванні чи посиленні 
процесу сталого розвитку сільського туризму на базі громад.  

Посібник дає короткий опис головних компонентів, придатних для подальшого ви-
користання: 

• Базовий аналіз, включаючи консультації у громадах.
• структура потреб та підтримки.
• кваліфікаційна система.
• Педагогічна модель та розробка навчальної програми.
• Застосування електронних інструментів.
• рекомендації для навчання.
• оцінка навчання.

Деякі поради з досвіду партнерів проекту також поширюються в тексті. 

Багато документів проекту можна знайти на веб-сторінці проекту, більше інформації:  
www.inrutou.eu/achievements
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Важливі фактори успіху сільського 
туризму – складові базового 
аналізу
(лЄНа-маріЯ лЮН, EURAC)

Співпраця може бути горизонтальною, 
так само як вертикальною. Це означає мож-
ливість обміну, скажімо, чиїхось компетен-
цій на знання чи навички інших. 

•  співпраця має вирішальне значення 
для створення зрозумілого для гостей 
туристичного іміджу регіону. 

•  співпраця є вигідною тільки за умови, 
якщо всі зацікавлені суб’єкти мають 
спільну мету, якщо вони зустрічають 
один одного з довірою і усвідомлюють 
додаткову цінність партнерства.

створення місцевих мереж є важливим для 
розвитку сільського туризму:

•  Пошук і створення взаємодії між разови-
ми послугами/продуктами і створеними 
в результаті партнерства оптимізує про-
позиції для відвідувачів.

•  Завдання мають бути чітко розподілені в 
рамках мереж, а обов’язки - чітко визна-
чені. 

•  у кінцевому рахунку, більш широка 
синергія може утворитися шляхом по-
будови місцевої співпраці, зміцнюючи 
таким чином економіку в регіоні. 

Регіональне партнерство з однаковими ці-
лями може бути особливо цінним для  мар-
кетингу дестинації, поширення туризму чи 
управління якістю. 

однак, місцеві люди чи організації також 

повинні бути <T2 готовими очолити про-
цес розвитку туризму. мрійництво окре-
мих зацікавлених сторін часто виявляється 
стержнем розвитку сільського туризму. 

охоронювані території часто здатні 
вести лідерство у розвитку сільсько-
го туризму, адже вони тісно пов’язані з 
місцевою адміністрацією і, як правило, 
залучені до обширної мережі, співпра-
цюючи з важливими місцевими заці-
кавленими сторонами з різних секторів. 

Для започаткування успішних ініціатив 
сільського туризму необхідно створити чіт-
ку організаційну та фінансову структуру.
•  Необхідна і політична підтримка для за-

початкування й продовження фінансу-
вання ініціатив.

•  Необхідні довгострокові фінансові інвес-
тиції.

•  Сільський розвиток часто полегшується, 
якщо державна адміністрація зобов’я-
зується надати первісні інвестиції. 
Державне фінансування основних інф-
раструктур (зокрема, транспортної інф-
раструктури) поширене в забезпеченні 
альпійських туристичних напрямків, тим 
не менш, наступні інвестиції часто мають 
бути приватними (особливо, щодо  інф-
раструктури дозвілля). 

•  Державно-приватне партнерство також 
виявилося успішним. 

Організації з управління дестинація-
ми (ОУД) часто пов’язані з державною ад-
міністрацією. такі організації здійснюють 
стратегічне планування, управління, кому-
нікації та маркетинг, що є основоположним 
фактором успіху для розвитку сільського 

туризму. Будучи «зв’язківцями» туризму з 
усіма зацікавленими сторонами, вони ске-
ровують розвиток туризму в регіоні, ефек-
тивно управляючи ним і спрямовуючи його. 
Вони часто є головними відповідальними за 
створення іміджу дестинації, що є однією з 
основних причин вибору туристами конкрет-
ного регіону для відпустки.

сучасні комунікації між оуД та підприєм-
цями в туризмі з місцевими, національними 
та міжнародними засобами масової інфор-
мації мають вирішальне значення. крім того, 
підприємцям необхідно використовувати 
сучасні та ікт технології для поширення та 
просування своїх товарів / послуг.

регіональний парасольковий бренд має 
потенціал підвищити обізнаність про міс-
цевість на національному та міжнародному 
рівні. 

Бренди місцевості (парасолькові) є 
фактором впізнавання, пропонують 
безпеку й довіру відвідувачам завдя-
ки гарантуванню певної якості. Вони 
є інструментом донесення загального 
повідомлення і потрібного образу міс-
цевості. регіональні бренди також ство-
рюють почуття причетності в місцевих 
мешканців і підвищують готовність до 
співпраці. однак, мають бути визначені 
правила, обов’язкові для всіх провайде-
рів туризму, які хочуть використовувати 
бренд. успішні парасолькові бренди під-
вищують рівень обізнаності про регіон, 
конкурентоспроможність, а також спри-
яють збільшенню кількості відвідувачів. 

Визначення сильних сторін регіону та 
ідентифікація спільних цінностей - основ-
ні складові розвитку продукції сільського 

туризму та створення пропозиції, а також 
маркетингу цих продуктів та послуг. 

гостей найбільше цікавлять типові для 
регіону і автентичні продукти. традиції та 
звичаї також відіграють важливу роль у 
створенні регіональної ідентичності. крім 
того, попит зростає, якщо місцеві туропе-
ратори можуть продати їх як унікальний 
досвід. 

Якщо туристичний регіон досяг успіху 
і став відомим своєю цінністю та своє-
рідністю з-поміж інших, то підвищення 
вартості його природної і культурної 
спадщини, швидше за все, сприятиме 
створенню успішних туристичних про-
дуктів та пропозицій. 

Для того, щоб сільський туризм створив 
переваги для всієї громади, він має спира-
тися на  участь усіх місцевих зацікавлених 
сторін. 

однак, залучення молоді є особливо важ-
ливим для розвитку сільського туризму. 

•  молоде покоління часто виявляє більше 
підприємницького духу й готовності за-
йматися туристичною діяльністю в селі. 

•  молоді люди повинні мати підтримку для 
створення міцних зв’язків та ототожнен-
ня з їхнім рідним регіоном.

Порада: 
Визначте на самому початку проекту за-
гальні критерії відбору пілотних регіо-
нів (розмір, жителі, економічна ситуація 
і т.д.), оскільки це спрощує реалізацію 
діяльності.
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НаВЧальНий Проект 
сільського туриЗму – комПоНеНти 

БаЗоВий аНаліЗ 
(лЄНа-маріЯ лЮН, EURAC )

Базовий аналіз потрібний для 
забезпечення основних засад для 
розуміння ситуації в пілотних регіонах, це 
допомагає узгодити навчальну методику з 
потребами місцевого населення. Це може 
допомогти, зокрема:

•  Визначити потрібних зацікавлених осіб 
у місцевості, що є важливим для успіху 
проектної діяльності.

•  сформувати уявлення про поточні 
потреби й попит місцевих громад у 
пілотних районах - особливо в галузі 
професійної освіти в туризмі . 

•  окреслити доречні приклади найкращої 
практики в альпах, апеннінах і 
карпатах.

можлива методика створення базового 
аналізу включає наступне:  

•  опитування,
•  інтерв’ю з експертами, 
•  особисті та віртуальні фокус-групи,
•  навчальні приклади, 
•  консультації в громадах,
•  теоретичне дослідження,
•  аналіз поведінки при онлайн пошуку.

у нашому випадку використовувалися 
наступні методи:

Опитування 

кількісне опитування було розроблене 
й розповсюджене серед жителів місцевих 
пілотних спільнот, – як онлайн, так і через 
особисте спілкування. Партнери отримали 
100 відповідей на опитувальники з кожного 
пілотного регіону. 

Онлайн опитування може бути 
розроблене з використанням низки 
онлайн інструментів, наприклад: 

•  Дослідження Monkey (https://www.
surveymonkey.com/) 

•  Дослідження Lime (https://www.lime-
survey.org/en/)

•  Форми Google (http://www.google.
com/forms/about/)

•  Kwik дослідження (https://kwiksur-
veys.com/)

•  Дослідження Planet (https://sur-
veyplanet.com/) Free Online Surveys 
(http://freeonlinesurveys.com/#)

Використання інструментів з відкритих 
джерел є економним шляхом здійснення 
онлайн досліджень. але рекомендується 
вивчити детально різні функції, що 
пропонують ці інструменти, і обрати 
найбільш адекватний для цілей аналізу. 

Експертні інтерв’ю

Реалізація: якісні інтерв’ю були 
проведені з експертами, які мали 
відношення до досліджуваних найкращих 
практик, розташованих у країнах пілотної 
території. Ці експерти здебільшого були 
директорами, власниками або ініціаторами 
різних досліджуваних прикладів. інтерв’ю 
проводилися особисто або по телефону і 
базувалися на рекомендаціях та відкритих 
запитаннях.

Аналіз: 22інтерв’ю аналізувалися методом 
GABEK, який є зручним для оцінювання 
комплексної та неструктурованої якісної 
інформації.  
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GABEK дозволяє зменшити складність даних завдяки комп’ютерній допомозі, він 
зручний для хорошого візуального представлення матеріалу. аналіз заснований 
на виборі ключових слів та відношеннях між ними. Виявлені ключові слова та їхні 
відносини  зображують на причинному графіку, де стрілки представляють позитивні, 
а кулі негативні причинно-наслідкові зв’язки. На малюнку нижче показано приклад 
GABEK графіку, що зображує найбільш важливі ключові слова, які мають відношення 
до успішної реалізації  ініціатив або проектів в галузі сільського туризму. 

Малюнок 2. Фактори успіху в контексті розвитку сільського туризму.

малюнок 2. Фактори базуються на кращому досвіді громад; кожне поєднання зеленого кольору означає, що 
особи, в я яких брали інтерв’ю, говорили про це хоча б тричі.

Аналіз прикладів найкращих 
практик

ідентифікація хороших практик в 
гірських районах спрямована на вибір 
прикладів успішного розвитку сільського 

туризму та визначення типових сильних 
і слабких сторін, проблем і можливостей 
(SWOT-аналіз) стосовно впровадження 
ініціатив сільського туризму в гірських 
районах23.

Приклади для дослідження були вибрані 
на основі наступних критеріїв:
•  Відбуваються в сільських гірських 

регіонах.
•  Пов’язані з туризмом.
•  Залучають місцеве населення.
•  Підтримують місцевий економічний 

розвиток. 

•  Демонструють зусилля в галузі сталого 
розвитку.

•  сприяють розвитку мереж. 
•  інноваційний характер.
•  Надають пам’ятний досвід туристам.
•  можливість застосування ікт у 

реалізації.

Порада: Оцінка якісних даних на основі сильних і слабких сторін, викликів і 
можливостей (SWOT-аналіз) стала широко використовуваним стратегічним 
інструментом, оскільки дозволяє інтегрувати й підсумовувати різноманітну інформацію.
 

Консультації в громадах   

Початкові консультації в громадах 
проводилися з подвійною метою:

•  Надати місцевим людям можливість 
отримати інформацію про проект 
та його цілі для посилення їх 
можливостей, бути поінформованими 
та висловлювати свої думки до 
прийняття рішення.

•  Визначення соціальних, економічних 
та екологічних передумов у пілотних 
регіонах, а також поточних проблем і 
потреб залучених спільнот. 

консультації в громадах можуть допомогти 
знайти потрібних людей для залучення до 
проекту, створити атмосферу сприйняття 
та підтримки проекту, а також забезпечити 
довіру, синергію та командний дух.

Порада: Визначте дуже чітко, які 
переваги й вигоди створює проект для 
місцевого населення в пілотних регіонах. 
Це допоможе підвищити зацікавленість 
і сприятиме залученню та прихильності 
громадян.

В ідеальних консультаціях з громадами 
беруть участь представники різних 
секторів. До більш творчих і ефективних 
результатів призводить також участь 
у консультаціях людей з різних 
демографічних груп, – молодь і старші 
люди, чоловіки й жінки.

Деякі найбільш вживані методи 
консультацій у громадах: 

•  фокус-групи
•  круглі столи
•  консультаційні семінари
•  якісні інтерв’ю 
•   дні відкритих дверей, ярмарки, базари, 

екскурсії 

консультації в громадах у Ватра Дорней, румунія
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Деякі важливі питання, які варто обговорити під час консультацій у громадах:
•   Хто з місцевих людей представлений у консультаціях з громадами?
•  кого з учасників визначають як лідерів думки і потенційних учасників першого 

тренінгу для тренерів?
•  Яка є сучасна ситуація в пілотному регіоні щодо соціальних, економічних та 

екологічних аспектів?
•  Як наразі позіціонується туристичний сектор?
•  Чи є потенціал для подальшого розвитку туризму?
•  Які зобов’язання місцевої громади?

місцеві люди запрошувались на 
консультації у всіх громадах, які беруть 
участь у проекті, із застосуванням різних 

засобів, в тому числі через поширення 
флаєрів, підготовлених партнерами 
проекту.partnership. 

Приклад флаєра - запрошення на консультацію з громадою, італія.

Фокус-група – це “...особливий тип групи щодо мети, кількості та складу учасників, 
процедури. Фокус-група зазвичай складається з 7-10 учасників, які  обираються у 
відповідності з певними спільними характеристиками, що мають відношення до теми 
фокус-групи”24

Фокус-група дозволяє ведучому реагувати на коментарі (на відміну від анкетування) і 
зрештою підхоплювати деякі аспекти коментарів. крім того, це також дозволяє учасникам 
коментувати коментарі інших учасників. 

традиційно фокус-групи відбуваються у форматі особистих зустрічей, однак 
прогрес у технологіях призводить до того, що фокус-групи все частіше проводяться 
віртуально. синхронні фокус-групи за допомогою веб-камери чи аудіо засобів 
складно організувати через різні причини, такі як ненадійний доступ до інтернету 
тощо. однак, онлайн фокус-група також може бути організована за допомогою 
асинхронних дискусійних дошок.

З усіх консультацій з громадами надані 
звіти, що були інтегровані в структуру 
попиту та пропозиції (загальні аспекти, 
важливі для розвитку сільського туризму), 

а також до всієї вступної частини базового 
дослідження (пілотні регіони; соціальні, 
економічні та екологічні передумови; 
ключові місцеві зацікавлені сторони). 

консультації в громадах у Бескидах, Польща
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Структура потреб та підтримки
(лЄНа-маріЯ лЮН, EURAC)

На основі екстенсивного базового аналізу 
можуть бути розроблені певні критерії, 
які допомагатимуть довгостроковому 
успішному сільському розвитку. результати 
різних аналізів (анкетування, дослідження 
кращих практик, громадські консультації) 
можна  використовувати для визначення 
цих критеріїв.

В проекті InRuTou розроблено критерії 
для “структури потреб та підтримки”, які 
поділяються на дві категорії: 

1)  Підвищення спроможності місцевих 
дійових осіб в сільському туризмі 
(знання, навички, ставлення - 
малюнок 3).

2)  Загальні аспекти розвитку сільського 
туризму.

критерії для першої категорії базуються 
на анкетуванні місцевого населення і були 
вибрані відповідно до наступних аспектів: 

•   теми, з яких респонденти виявили 
вкрай низьку обізнаність.

•   теми, які респонденти вважають 
виключно важливими для туристичної 
освіти. 

теми, віднесені до 3 пріоритетних рівнів 
з урахуванням оцінки зацікавленими 
сторонами їхньої власної діяльності і 
важливості, наданої кожному аспекту. 
таким чином, рівень 1 слід розглядати як 
найважливіший, далі - 2ий рівень і 3ій. 

Приклад підсумкових критеріїв “Знання, 
навички та ставлення” можна бачити на 
таблиці нижче.

Малюнок 3 Підвищення спроможності в сільському туризмі (знання, 
навички, ставлення):  таблиця критеріїв

ЗнАннЯ, нАВИЧКИ ТА СТАВлЕннЯ. КРИТЕРІї
ПРІОРИТЕТИ

РІВЕнЬ 1 РІВЕнЬ 2 РІВЕнЬ 3
ЗнАннЯ
ікт для просування дестинації
комп’ютерна система резервування для туристів
Фінансовий менеджмент в туризмі
операційний менеджмент в туризмі
еко-сертифікація / маркування в туризмі
екологічний менеджмент в туризмі
управління людськими ресурсами в туризмі
управління якістю в туризмі
Зв’язки з громадськістю в туризмі
сталий розвиток туризму
екологічна відповідальність у туризмі
нАВИЧКИ
іноземні мови
електронна пошта та пошукові системи 
створення/ дизайн веб-сторінок
Бюлетені для туризму
мобільні аплікації для туризму
онлайн маркетинг у туризмі
онлайн поширення туризму
соціальні медіа в туризмі
Бухгалтерія в туризмі
стратегічне бізнес-планування в туризмі
інформація для відвідувачів
обслуговування клієнтів у туризмі
комунікації в туризмі
Збільшення цінності природної спадщини для туризму
організація заходів у туризмі
Збільшення цінності культурної спадщини для туризму
розвиток туристичного продукту
СТАВлЕннЯ
співпраця та партнерство
інноваційне мислення
географічні транскордонні мережі
тематичні транскордонні мережі
співпраця між поколіннями
сенс гостинності
творче мислення
Підприємницький дух
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кВаліФікаЦійНа система 
(алессаНДро іНВерсіНі, кармеН мартіНс, уНіВерситет BOURNEMOUTH)

туризм – дуже складна галузь, що 
інтегрує широкий спектр кваліфікацій: 
знань, умінь і ставлень, необхідних для 
розвитку, зміцнення і підтримки сталого 

(сільського) туристичного підприємництва. 
отже, підвищення кваліфікації означає 
створення конкурентних переваг для 
організацій.

Європейські кваліфікаційні 
довідкові бази 

існує кілька європейських кваліфікаційних довідкових баз:
 1. EQF (Європейські кваліфікаційні рамки). 2. електронні кваліфікаційні рамки.  
3. система ECVET.

1. EQF  
EQF (Європейські кваліфікаційні рамки) скеровують національні кваліфікаційні системи 
різних країн до єдиної європейської довідкової бази. EQF існує у вигляді таблиці з 
восьми рівнів (рівень 1 - базовий, рівень 8 - розвинутий), кожен з яких визначається 
низкою тверджень, що стосуються знань, навичок та кваліфікації (таблиця1).

Європейські кваліфікаційні рамки

Рівень Знання навички Кваліфікація

Рівень 1 - 
Рівень 8 

описано 
теоретич-
но і / або 
фактично

описаний як когнітивний 
(використання логічного, 
інтуїтивного та творчого 
мислення) і практичний 
(включаючи спритність 
і використання методів, 
матеріалів, знарядь та 
інструментів)

описано в плані 
відповідальності і 
самостійності

Європейські кваліфікаційні рамки 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm
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3. Система ECVET
Європейська залікова система для професійної освіти й навчання є інструментом 
політики і спрямована на поліпшення порівнюваності та мобільності результатів 
навчання в європейських закладах з освіти та навчання. Це новий європейський 
інструмент для просування взаємної довіри й мобільності в професійній освіті й 
навчанні. система спрямована на затвердження, визнання і накопичення пов’язаних 
з роботою знань і навичок, набутих під час перебування в іншій країні або в різних 
ситуаціях. Європейські кваліфікаційні рамки (EQF) і ECVET поширюють такий самий 
підхід до результатів навчання. рівні EQF також відповідають ECVET. 
ECVET прагне до кращої сумісності між різними системами професійного навчання 
(VET) на місцях в Європі і їх кваліфікацією. Ці навчальні рекомендації забезпечують 
навчальні заклади з професійної освіти орієнтацією на важливість кожної навчальної 
складової з визначеним відсотковим вмістом відповідно до принципів ECVET.

Принципи ECVET 

a. План %

b. компонування %

c. Впровадження %

d. Включення %

e. управління %

Європейська залікова система для професійної освіти й навчання (ECVET) доступна тут:   
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

Для проекту сільського туризму може бути розроблена адаптована кваліфікаційна 
система на основі існуючих баз - це було зроблено у проекті InRuTou.

2. Електронні кваліфікаційні рамки
Європейські електронні кваліфікаційні рамки (е-CF) містять базу з 36 ікт кваліфікацій, яка 
може бути використана і зрозуміла користувачам та обслуговуючим компаніям, представ-
никам державного сектора, освітнім та соціальним партнерам по всій Європі (Європейська 
спілка ecompetences.eu). Ця база складається з чотирьох характеристик, які відображують 
різні рівні вимог щодо планування бізнесу та людських ресурсів на додаток до вдоскона-
лення кваліфікації. електронні кваліфікаційні рамки визначено наступним чином:

–  Характеристика 1: П’ять галузей електронної компетенції, отримані від бізнес-
процесів у сфері ікт: план, компонування, запуск, включення, управління.

–  Характеристика 2: Набір довідкових е-кваліфікацій із загальним описом кожної 
компетенції .

–  Характеристика 3: Для кожної електронної компетенції технічні характеристики 
відповідного професійного рівня, починаючи від електронної компетенція рівні е-1 
до рівня е-5, пов’язані з рівнями EQF від 3 до 8.

–  Характеристика 4: Знання та навички в електронній сфері. Важливо - забезпечити 
цінність та зміст кваліфікації.

Європейські рамки е-кваліфікації визначають та описують електронні компетенції та 
відповідний професійний рівень з точки зору компанії, але з використанням EQF, яка 
застосовує рівні навчання. Відповідно, e-CF рівні ранжуються від 1, найнижчий, до 5, 
найвищий, і також відповідають рівням EQF 3-8. В таблиці 2 показано відповідність 
між рівнями e-CF та EQF.
Модель відповідності між рівнями e-CF та EQF (ЄС)

Рівень e-CF Відповідний до EQF рівень

e-5 8

e-4 7

e-3 6

e-2 4 і 5

e-1 3

Європейські рамки е-кваліфікації 2.0 доступні для завантаження:   

http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/5983_EUeCF2.0framework.pdf
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Методи

Двоскладова методологія була розро-
блена партнерами InRuTou:  

1.  Базовий аналіз (описаний вище) допо-
магає в наступному:

•  визначити
 • рівень використання технологій
  •  усвідомлення необхідності кваліфікації 

щодо знань, навичок і ставлення,   
•  зібрати  демографічні дані, щоб краще 

зрозуміти цільову аудиторію навчання.

2.  структурований огляд літератури й ос-
новних публікацій з добре процитовани-
ми статтями і книгами про компетенції та 
навички в сільському туризмі (описано 
нижче).

Структурований огляд літератури
структурований огляд літератури – це 
аналітичний процес, коли дослідник до-
бирає різні ресурси (у нашому випадку 

– бази даних наукових журналів і scholar.
google.com, академічну версію google.
com) для того, щоб отримати ресурси, 
корисні для досягнення мети дослі-
дження. 

метою дослідження цього структуровано-
го огляду літератури було знайти у науковій 
літературі дані про кваліфікацію, необхідну 
сільським менеджерам з туризму.

кілька ключових слів було обрано для 
дослідження через літературу (малюнок 4). 
Фінальна вибірка складається з 91 статті 
та 9 книг.

методологія та дослідження були розро-
блені у відповідності до кроків, наведених 
нижче:

•  Вибір доречних до проекту описових клю-
чових слів  

 •  компетенції в сільському туризмі
•  Перший раунд дослідження - база да-

них журналів (Journal of Travel Research, 
Tourism Management, Annals of Tourism 
Research)

•  Перший якісний аналіз та вибір ще трьох 
інформаційних ключових слів

 •  сільський туризм
 •  інновації в сільському туризмі
 •  стратегія сільського туризму
•  Другий раунд дослідження - база да-

них журналів (Journal of Travel Research, 
Tourism Management, Annals of Tourism 
Research) та Google Scholar (scholar.google.
com).

•  Збір академічних ресурсів, запропонова-
них партнерами. 

•  Фінальна добірка академічних ресурсів (91 
стаття і 9 книг).

Порада: Знайдіть баланс між теоре-
тичною і науково-дослідною роботою 
та прикладною або практичною діяль-
ністю в проекті, щоб це було вигідно 
для місцевих пілотних регіонів і в той 
же час допомогло зробити внесок для 
наукової спільноти. 
Однак – залежно від мети проекту – 
практична діяльність повинна пере-
важати.

Малюнок 4. Процес дослідження
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Результати

Шість кваліфікацій було визначено для вдосконалення бізнесу сільського туризму, вони 
утворюють основу курсу:
1. Сталий розвиток туризму
розуміння сталості, особливо стосовно туризму, поліпшить розвиток стратегій 
сталого розвитку для планування еко-туристичної діяльності. Ця компетенція 
охоплює найбільш важливі теми, що стосуються споживачів сільського туризму та 
стабільності в управлінні бізнесом. Ця компетенція є важливою, щоб залучити туристів 
і допомогти розробити нові бізнес-пакети для вдосконалення бізнесу та екологічної 
відповідальності. 
2. Підприємництво
Підприємництво є добре відомою темою для нових менеджерів бізнесу. Ця компетенція 
дозволить учням вдосконалити свої навички управління та моделі розвитку бізнесу, 
а також поліпшить підприємницькі навички і ставлення до розвитку нового бізнесу в 
пілотних регіонах сільського туризму.
3. ІКТ
ікт є дуже важливими для розвитку промоції бізнесу в сільських регіонах. Ця 
компетенція допоможе поліпшити управління веб-сайтами та онлайн комунікації з 
клієнтами, а також вдосконалює інноваційні та ікт навички і електронний розвиток у 
сільському туризмі. Це охоплює розвиток ікт та менеджменту у стратегічному керуванні 
бізнесом. Знання та навички допоможуть менеджерам бізнесу задовольняти клієнтів 
та вдосконалювати стандарти виконання. 
4. Менеджмент
менеджмент часто підкреслює важливі навички для поліпшення ведення сільського туризму. 
менеджмент включає в себе різні навички і знання, в тому числі управління співробітниками, 
організацію, конкуренцію та конфлікти, вирішення проблем, а також стратегічне мислення. 
рівень обслуговування та управління ризиками допоможуть провайдерам сільського туризму 
досягти очікуваних результатів і поліпшити їх бізнес та послуги. 
5. Маркетинг
Ця компетенція охоплює широкий спектр навичок щодо поліпшення маркетингу  
сільського підприємництва, зв’язків з клієнтами і продажів продукції в розумний 
спосіб, даючи підприємству новий спосіб відстежування ведення бізнесу та аналізу 
можливостей ринку. маркетинг - це велика тема, яка охоплює різні види навичок, 
аналізуючи потреби підприємців та їх навчання. Це дозволить учасникам навчання 
поліпшити управління продажами, генерувати нові тактичні плани продажів і 
актуалізувати свої продукти й послуги, а також розвивати адекватну стратегію, щоб 
домогтися очікуваних результатів.
6. Співпраця та зв’язки в громаді
Для сталого розвитку туризму й системного залучення відвідувачів громада повинна 
навчитися ділитися інформацією і співпрацювати з усіма місцевими людьми. Ця 
компетенція сприятиме ідентифікації цінності всього ланцюга, знаходженню 
інноваційних рішень у співпраці з іншими підприємцями. 

ПеДагогіЧНа моДель та роЗроБка 
НаВЧальНоЇ Програми 
(алессаНДро іНВерсіНі, кармеН мартіНс, уНіВерситет BOURNEMOUTH)

Найбільше завдання – розробити 
педагогічну модель, яка здатна:

•  поєднати гнучкість щодо часу й місця,
•  запропонувати учасникам навчання 

програму, яка може розвинути їхні 
знання та навички, 

•  спрямувати потреби цільової аудиторії 
на програму е-навчання.

стратегія, план ї ї досягнення та навчаль-
ний дизайн загального курсу мають бути 
визначені заздалегідь і можуть бути вклю-
чені до педагогічної моделі й навчальної 
програми.

мають розглядатися наступні педаго-
гічні розділи, специфічні для подорожей і 
туризму:

•  існує необхідність застосовувати іннова-
ційну педагогіку для викладання пов’я-
заних з туризмом предметів, що перед-
бачає: 

 •  відносини між освітою та бізнесом, 
 •  мультидисциплінарний характер 
 •  мультикультурну природу предмету. 
•  Програма має бути розроблена на основі 

конкретної кваліфікації та практичних 
навичок: 

 •  кваліфікація щодо вирішення проблем, 
роботи в команді та розв’язання кон-
фліктів;25 

 •  спеціалізовані або галузеві навички, 
практичні навички для підприємни-
цтва, навички співпраці та комунікації, 
навички з управління й дослідження.26 

•  інноваційна педагогіка повинна підтри-
мувати стилі активного навчання, що пе-
редбачає викладання теорії, але орієнто-
вану на практику навчальну програму.27 

Передумови, які треба брати до 
уваги при розробці педагогічної 
моделі28

1.  Знання створюються на основі 
досвіду студентів.

2.  Навчання – це особисте розуміння та 
переосмислення знань.

3.  Навчання – це тривалий і активний 
процес, де знання розвиваються на 
основі досвіду.

4.  еволюція знань є результатом 
обговорення різних тлумачень, обмін 
різними розуміннями і зміна стану 
інтелектуальних знань студентів у 
результаті ефективного спільного 
навчання.

5.  Навчання має бути представлене в 
реалістичних моделях; аналіз і оцінка 
повинні бути інтегровані з проектом 
або завданням, а не відокремлені.
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Цілі навчання 

Педагогіка курсу, а також донесення кожного модуля розроблені, щоб задовольнити 
потреби всіх учасників, що дозволяє задовольнити їхні очікування. 

Для того, щоб розробити відповідні навчальні цілі, використана таксономія Блума 
(малюнок 5), яка описує цілі навчання на основі 6 ключових рівнів: знання, розуміння, 
застосування, аналіз, синтез і оцінка.29

 
Малюнок 5. Таксономія  Блума 

учасники курсу повинні здобути знання в певних областях компетенції і зможуть 
засвоїти і синтезувати ці знання шляхом визначення та аналізу потреб свого бізнесу. 
Це є передумовою розуміння, що приведе до практичного застосування концепцій 
навчання. Фаза оцінювання також має бути розроблена.  

Педагогічна модель

усі наведені вище положення були взяті до уваги при розробці педагогічної моделі 
InRuTou (малюнок 6).

Педагогічний підхід InRuTou відповідає конструктивістській педагогіці, заснованій 
на припущенні, що знання є продуктом багатьох процесів, орієнтованих на особистість, 
включаючи соціальний процес спілкування і обговорення (тобто, соціального 
конструювання реальності)30. Змішане навчання буде розроблено та реалізовано на 
основі співробітництва і взаємодії між студентами таким чином, що навчання будується 
групою, а не просто особистістю31.

Конструктивістська школа визнає навчання як активний процес побудови змісту 
особами через їх взаємодію з середовищем. 
студенти не запам’ятовують, що сказав інструктор. Замість цього вони будують свої власні 
версії вивчення матеріалу. студентам треба допомогли побудувати свій власний сенс знань, 
що дозволяє їм міркувати, обговорювати і обмінюватися ідеями з колегами і викладачами. 
таким чином, з точки зору конструктивізму, учень є активним процесором інформації32.

такий педагогічний підхід був прийнятий 
в роботу й впроваджений у змішаному 
навчанні в InRuTou.  

курс був розроблений у 6 модулях, що 
базуються на 6 компетенціях, визначених 

у кваліфікаційній системі. кожен модуль 
був розроблений навколо низки різних 
навчальних цілей на основі таксономії 
Блума з метою створити послідовність 
у всьому курсі. Нижче (малюнок 7) 
проілюстровано структуру модуля. 
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Малюнок 6. Педагогічна модель

Очна сесія:  проведіть перед початком навчальну вправу, коли ведучий розповідає про 
цілі навчання, а учні говорять про свої очікування. такий емпатійний підхід корисний 
для мотивації учасників протягом курсу. 
Первісна мотивація, під час зустрічі лицем до лиця, є виключно важливою для успіху 
процесу навчання. учні повинні глибоко розуміти й працювати з модулем (ми) для того, 
щоб засвоїти найкраще з кожної темі.
Самостійне навчання/читання: після першої особистої зустрічі учасникам надається 
частина матеріалів. 
Ресурси: низка додаткових ресурсів доступні для учасників, щоб вони мали можливість 
випробувати на практиці те, про що дізналися зі змісту/прикладів. Ці ресурси 
спрямовують учасників на глибше розуміння поставленої проблеми і були обрані для 
того, щоб дати їм можливість випробувати на практиці наведені приклади.
Спільна діяльність: ідеї мають поширюватись серед учасників для того, щоб знайти 
можливі варіанти для співпраці та реалізації в рамках місцевого туристичного 
співтовариства. Це сприятиме консультаціям у громадах та співробітництву в рамках 
тієї ж громади, щоб створити і / або вдосконалити туристичні продукти.
. 

Малюнок 7. Загальна структура модуля. 
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Порада: відео можуть бути створені за допомоги спеціальних програм, скажімо: http://
www.videoscribe.com 
або 
https://www.moovly.comhttp://www.videoscribe.com/https://www.moovly.com/
Відео InRuTou створені англійською та мають субтитри мовами учасників проекту.

Метою загального досвіду навчання є надати кожному учаснику можливість поліпшення 
знань, навичок і ставлення на основі їх різної підготовки та досвіду. 

Це досягається завдяки двом вирішальним підходам: 
1.   широке використання технологій, що є в даний час необхідною умовою для успіху 

туристичного бізнесу, 
2.  засвоєння консультацій у громадах і співпраця для спільного створення 

туристичних продуктів (навіть за участю кінцевих споживачів).

Порада: 24/7 доступ до комп’ютера і мережі Інтернет полегшує гнучкість у часі й 
просторі для підтримки студентів та розподілу змісту кожного модуля. 

Трансверсійний модуль 

трансверсійний модуль формується 
через діяльність у пілотних регіонах в 
рамках 6 змістовних модулів, що описані 
вище (Підприємництво, менеджмент, ікт, 
Залучення громад, маркетинг та сталий 
розвиток туризму). трансверсійний модуль 
є сумою обговорень навчальних матеріалів, 
питань для перевірки, досвіду учасників і 
модерації тренерів. 

основна мета трансверсійного 
модуля – започаткувати створення 
інноваційних туристичних продуктів 
учасниками навчання, що є кінцевою 
метою інноваційного навчання в InRuT-
ou. Шість основних модулів навчального 
досвіду InRuTou були задумані, щоб дати 
слухачам всі інструменти, щоб ініціювати 
процес створення нової продукції. роль 
трансверсійного модуля – допомогти 
зібрати всі думки й враження слухачів про 
продукт чи сервіс, які вони збираються 
розвивати за допомоги різних інструментів, 
запропонованих у шести модулях.

трансверсійний модуль InRuTou на платформі обміну.

Оцінка 

оцінка знань, навичок і ставлення, отриманих слухачами 
проекту InRuTou, була зроблена за допомогою контрольних 
запитань, після кожного модуля, а також за допомогою 
взаємодії між тренером / фасилітатором та слухачами. 

InRuTou відео - екран. модуль “Залучення громад” InRuTou відео - екран. модуль “Залучення громад”  

кожен модуль InRuTou включає ві-
део ролик, який представляє тему, і три 
практичні навчальні приклади (реальні чи 
вигадані), які ведуть до низки правил чи 
принципів і до плану дій. учасники мають 

можливість для подальшого дослідження 
теми завдяки онлайн ресурсам. Навчаль-
ні приклади надаються у формі газетної 
статті з ілюстраціями, написаної ненау-
ковою мовою. 
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ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ТА РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ    
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Рекомендації для викладача

В атмосфері відкритого навчання головна 
роль фасилітатора - створення відчуття 
безпечності й поваги, коли учасники можуть 
почуватися комфортно й ділитися своїми 
знаннями та ідеями один з одним. таким 
чином, ведучий повинен використовувати 
різні методи, навички та інструменти, 
щоб тримати обговорення в групі допоки 
досягнуть висновків. 

Взагалі, фасилітатор має дотримуватись 
наступних підказок, щоб гарантувати 
успішне проведення сесії:

1) розробіть цілі сесії; 
2) дотримуйтесь програми; 
3) визначте процес сесії; 
4) зробіть процес лаконічним; 
5) організація логістики; 
6) управління і контроль; 
7) керування; 
8) показуйте всю інформацію.

Пропоновані вимоги до фасилітатора:

•  Програма й предмет експертизи для 
фасилітації.

•  Досвід викладання/коучингу/
менеджменту.

•  Знайомство з використанням і 
донесенням технологій.

•  мотивація і готовність вести даний 
курс.

•  Добрі навички оцінювання.

Фасилітатор повинен визнати свою 
роль у розвитку курсу і його донесенні, 
орієнтуючись як на зміст, процес і 
управління часом, так і звертаючи увагу на 
зміст кожного модуля. 

Забезпечення зворотного зв’язку є 
важливою відповідальністю фасилітатора: 
в особистих зустрічах ведучий повинен 
надавати учасникам конструктивний 
зворотній зв’язок, визначаючи конкретні 
засоби, які можуть підкреслити знання і дії.

електроННі іНструмеНти INRUTOU 
(уго граНДоліНі та іЗаБелла рега, SEED)

1.  Веб-сайт проекту
2. електронна платформу навчання
3. Платформа обміну
4. комп’ютерні та мобільні додатки: карта InRuTou

Веб-сайт проекту
Веб-сторінка проекту містить інформа-

цію про цілі проекту, про партнерів (з поси-
ланнями на веб-сторінки всіх партнерських 
організацій), інформацію про зустрічі та 
події проекту.  Веб-сайт також надає по-
силання на основні досягнення проекту, на 
платформу навчання та платформу обміну. 
Веб-сайт написаний англійською, а ос-
новний зміст доступний мовами партнерів.

Технічне рішення  

сайт розроблений за допомоги програми 
Word Press.

Google аналітичні програми використані 
для відслідковування трафіку на сайті, а 
також для платформи обміну та навчальної.

 головна сторінка сайту InRuTou.
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Електронна платформа навчання

електронна платформа навчання (EП) робить можливою 
навчання місцевих діячів у сфері туризму. 

З навчальної точки зору еП інтегрує 3 принципи:

1.  саморегульоване навчання, де кожен 
учень матиме можливість встановити 
ї ї / його власний темп навчання. 

2.  Навчання на базі проектів, оскільки 
вся навчальна діяльність буде 
пов’язана з проектами учнів.

3.  спільне навчання, стимулювання 
розвитку мереж та співпраці.

 

Порада: надайте більше часу для 
перекладу змісту на потрібні мови 
(набагато більше, ніж очікується). У той 
же час, будьте гнучкими в перекладі (в 
залежності від контексту).

еП є варіантом відкритої MOOC платформи.

еП включає наступні модулі:

  
МОДУлЬ 1. 

 Культурна та природна спадщина

  
МОДУлЬ 2.  

 Підприємництво

  
МОДУлЬ 3.  

 Гостинність

  
МОДУлЬ 4.  

 Менеджмент

  
МОДУлЬ 5.  

 Маркетинг

  
МОДУлЬ 6.  

 Консультації в громадах

кожен модуль:

•  представлений у відео, представляє ос-
новні теми та цілі навчання; 

•  побудований навколо 3 навчальних при-
кладів, кожен інтегрований із відповід-
ними запитаннями та кількома принци-
пами, які підсумовують головні навчальні 
аспекти;

•  супроводжується інструмен-
тами самооцінки.

кожен модуль також включає 
огляд навчання.  

кожен навчальний приклад 
містить “основне читання” та 

“Дійте!” – з практичною інформацією та 
відео, а також Додаткові ресурси - добірку 
корисних посилань.

матеріали доступні всіма мовами 
учасників проекту.

Технічне рішення  

Навчальна платформа використовує 
WordPress через наступні причини:
1.  узгодженість з веб-сайтом проекту - для 

кінцевих користувачів.
2.  Відповідність тенденціям відкритого 

дистанційного навчання, а саме Широ-
ким відкритим інтернет курсам (MOOC) - 
для учнів, щоб підготувати їх до навчання 
з відкритих інтернет-ресурсів.

3.  Використання WordPress є ще одним 
кроком у напрямку доступності та мож-
ливості повторного використання після 
закінчення проекту. Публікація тренін-
гових матеріалів як відкритого контенту 
робить його доступним також для корис-
тувачів без ID доступу, і робить його ви-
димим для пошукових систем.

4.  Поодинокі партнери, які мають намір 
запропонувати навчання InRuTou пов-
ністю онлайн і потребують додаткових 
інструментів з електронного навчання, 
зможуть відкрити LMS (наприклад, на 
Moodle) і зв’язати його з відкритим зміс-
том, опублікованим на еП.
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Платформа обміну  – 
http://share.inrutou.eu
Платформа соціальних медіа (платформа 
обміну) створена для обміну досвідом між 
учасниками пілотних регіонів InRuTou в 
австрії, румунії, італії, Польщі та україні. 
мета платформи – документувати прогрес 
у країнах щодо проектування і розробки 
інноваційних продуктів сільського туризму 
й надихати колег в інших європейських 
країнах.

На цій платформі ви знайдете:

● блогпости стосовно успіхів у пілотних 
регіонах під час і окрім навчального 
досвіду, що призводить до створення й 
виробництва продуктів сільського туризму 
(англійською). Ця частина присвячена 
міжнаціональному онлайн-обміну.
● спільноти груп пілотних регіонів 
проводять дискусії національними мовами. 
● Виділена група для тренерів, де вони 
можуть поділитися своїм досвідом спочатку 
в якості учнів, а потім в якості інструкторів 
під час проекту InRuTou.

На платформі обміну тренери та слухачі 
можуть зберігати всі можливі документи 
і обмінюватися ідеями про процес 
створення туристичного продукту, вона є 
інструментом трансверсійного модулю - 
обмін і взаємне збагачення ідеями.

Технічне рішення

Платформа обміну створена за допомоги 
WordPress з дружнім плагіном, що дозволяє 
використовувати функції web 2.0

Вона містить пости різних груп: для 
тренерів і для учасників з пілотних регіонів.

•  тренери можуть писати пости про 
тренінги і організовувати групи учасників 
у своїх країнах

•  учасники тренінгів – взаємодіяти в 
групах.

InRuTou (m)app – 
додатки для комп’ютера та мобільного

Додатки InRuTou для комп’ютера та 
мобільного - це програмні додатки, які 
працюють як на настільному комп’ютері/
ноутбуці, так і на мобільних “розумних” 
пристроях (iOS and Android). Вони 
пропонують відвідувачам спектр 
туристичних атракцій, які позначені на 
карті району. туристи матимуть змогу 
побачити інформацію про всі доступні 
атракції, оглянути їх і надати свої коментарі.

отже, мета додатків двояка:
•  просування сільських територій,
•  реєстр сільських атракцій на даних 

територіях.

іншими словами, мапа та додатки In-
RuTou збирають геолокаційну інформацію 
про місцеві принади та ресурси в 
пілотних громадах. Цей інструмент може 
бути використаний для просування 
сільських територій, щоб зробити їх більш 
зрозумілими та дружніми для туристів та 
потенційних відвідувачів. Додатки InRuT-
ou можуть бути легко вдосконалені також 
після закінчення проекту.

Дві версії (для комп’ютера і для 
смартфонів/планшетів) мають більшість 
функцій однакових, але версія для 
смартфону надає деякі додаткові функції, 
як описано в наступній таблиці:

ФУнКЦІї InRUTOU (M)APP Браузер
Смартфони/
планшети

Швидко відцентрувати карту на будь-якій території 
учасників

√ √

Фільтрування об’єктів інтересу відповідно до 
категорій - назвемо кілька: місця розміщення, 
діяльність та атракції, події тощо.

√ √

Доступно наступними мовами: англійська, італійська, 
польська, румунська, українська

√ √

Використання геолокаційних сервісів для 
розміщення карти на поточні локації

√ √

може бути включена до будь-яких веб-сторінок 
кількома рядками у HTML

√

Дозволяє відзначати об’єкти інтересів як улюблені і 
перелічувати улюблені об’єкти навіть оф-лайн

√
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Додаток створений англійською з пере-
кладом титульної сторінки на всі мови учас-
ників для обслуговування національних та 
міжнародних туристів.

інформація, яка завантажена місцевим 
туристичним сервісом, не перекладається 

- платформа дозволяє застосовувати пе-
реклади всіма мовами учасників проекту, 
проте цілком можливо, що деякі об’єкти 
інтересу описані тільки англійською мовою.

Технічне рішення 

Додатки InRuTou складаються з трьох 
різних шарів:

1)  Інтерфейс робочого кабінету легко до-
дає інформацію в базу даних. База даних 
містить всю інформацію про місцевість, 
яка повинна бути представлена на карті, 
відображує постійні та часові характери-
стики об’єктів інтересу.

•  Приклади постійних об’єктів інтересу: 
готелі, природні об’єкти тощо.

•  Приклади часових об’єктів інтересу: 
культурні події, заходи тощо.

інтерфейс робочого кабінету дозволяє 
зареєстрованим користувачам ставити й 
змінювати інформацію в базі даних завдяки 
легко доступному інтерфейсу.

http://backoffice.inrutou.eu

2)   Інтерфейс користувача, який презентує 
об’єкт інтересів для конкретних місце-
востей, – версія для браузера.

інтерфейс користувача забезпечить 
легкий спосіб створити веб-сторінку для 
просування діяльності, він також міститиме 
сторінку з картою місцевості, де зазначені 
доступні об’єкти інтересу навколо.

Карта створена на базі Google Maps API 
v.3 і може функціонувати як на комп’ютері, 
так і в мобільних додатках, а також може 
бути легко включена в будь-який інший 
сайт (включаючи зразок сайту) шляхом 
додавання кількох рядків коду до сторінки 
(додаванням або через структуру).

карта забезпечує чутливий інтерфейс 
– він може використовуватися водночас 
як для настільного комп’ютера/ноутбу-
ка, так і для мобільних пристроїв, таких 
як смартфони та планшети.

Запропоновані інструменти (кнопки) 
включають:

• Пошук: Пошук об’єктів інтересу на тери-
торіях громад, які беруть участь у проекті 
InRuTou, або просто поблизу місця знахо-
дження відвідувача.

• Зворотній зв’язок: відвідувачі мають 
змогу залишити свої відгуки, заповнивши 
форму; відгук надсилається на централі-
зовану електронну адресу і автоматично 
передається адміністратору місцевості.

• Внесок: відвідувачі можуть зробити вне-
сок у зміст карти; інформацію про приємні 
ресторани, заходи або навіть туристичні 
місця можна внести у форму на сторінці 
відгуків. Відгук надсилається на центра-
лізовану електронну адресу і автоматично 
передається адміністратору місцевості.

Адміністратор місцевості – це людина, 
відповідальна за внесення всіх місцевих 
відгуків та рекомендацій (дивись 
нижче). Зазвичай це хтось із місцевих 
мешканців, хто координує діяльність в 
рамках проекту InRuTou.

http://inrutou.eu/app/

3) мобільний додаток презентує об’єкт 
інтересів для конкретних місцевостей, - 
версія для смартфона/планшета.

Додаток сумісний з iOS (Apple) та Android 
(Google, Samsung, Sony, HTC, etc.) та з 
картою місцевості, де зазначені доступні 
навколо об’єкти інтересу. 
Додаток створений на базі Google Maps 
API v.3 і надає дані з робочого кабінету 
інтерфейсу.

Запропоновані інструменти (кнопки) 
включають:

•  Пошук: Пошук об’єктів інтересу на 
територіях громад, які беруть участь 
у проекті InRuTou, або просто поблизу 
місця знаходження відвідувача.

•  Оф-лайн використання: В будь-який час 
користувач може позначити на карті 
будь-які об’єкти інтересу як улюблені; 
таким чином улюблені об’єкти будуть 
також доступні в оф-лайн списку - на 
жаль, відповідно до умов користування 
Google карта не може бути доступною оф-
лайн.

•  Додаток буде поширюватись 
безкоштовно як для Apple Store, так і для 
Google Play Store, – тобто, це сприятиме, 
щоб більше людей знали про InRuTou.

Завантажити лінки та ресурси для 
мобільного додатку - детально дізнатися 
можна на офіційній сторінці 

 http://inrutou.eu/mapp/

The InRuTou m(app) mock-up. Offline view



РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО НАВЧАННЯ        
(КРІСТІАН БАУМГАРТНЕР, УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК МІСТА КРЕМЗ)

РЕКОМЕНДАЦІЇ СТОСОВНО НАВЧАННЯ        
(КРІСТІАН БАУМГАРТНЕР, УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК МІСТА КРЕМЗ)

44 | Посібник з поширення досвіду InRuTou Посібник з поширення досвіду InRuTou | 45www.inrutou.eu www.inrutou.eu

рекомеНДаЦіЇ стосоВНо НаВЧаННЯ
(крістіаН БаумгартНер, уНіВерситет ПриклаДНиХ Наук міста кремЗ)

рекомендації представляють підручник для підтримки тренінгів. Вони визначають 
інституційні, організаційні, економічні та соціо-культурні процедури для підтримки навчання 
тренерів та власне тренінгів, що базуються на матеріалах, розроблених проектом InRuTou.

адаптовані рекомендації складаються з двох частин: 
1) навчання тренерів, 
2) проведення пілотних тренінгів. 

навчання тренерів

Вибір тренерів

Вибір тренерів у проекті робили партне-
ри проекту. Проте, це завдання може ви-
конувати будь-який орган впровадження 
(менеджмент дестинації, туристичний офіс, 
менеджмент охоронюваних територій, а та-
кож неурядові організації, які працюють з 
туристичними проектами, тощо).

Далі - критерії (рекомендовані) для вибору 
тренерів: тренери повинні…
•  … мати особистий зв’язок з обраною те-

риторією
•  … бажати й мати можливість впроваджу-

вати довгострокове навчання в обраній 
місцевості

•  … бути зацікавленими і спроможними ді-
яти в якості тренерів для зацікавлених 
учасників на обраній території

•  … мати хоча б базові знання з дидактики 
та туризму/ регіонального розвитку

•  у випадку міжнародних проектів: мати 
достатній рівень знання англійської (чи-
тати, писати, говорити) для спілкування 
з тренерами з інших країн

Process of Training the Trainers

Навчання тренерів має складатися із се-
рії з двох зустрічей, в яких застосовується 
змішаний підхід – теорія та практика.

орган впровадження (менеджмент 
дестинації, туристичний офіс, менедж-
мент охоронюваних територій тощо) та 
тренери мають прочитати весь зміст перед 
тим, як почати викладання, і ознайомитись 
з використанням електронних інструментів: 
платформи обміну та мобільних додатків.

На першій зустрічі учням (майбутнім 
тренерам в їхніх обраних дестинаціях) треба 
пояснити наступне:

•  Завдання тренерів.
•  структуру й зміст курсу:

1. педагогічну модель,
2. структуру й зміст модулів.

•  технічні інструменти, що 
допомагають навчанню: 
1. електронну платформу навчання,
2. платформу обміну,
3. партнерський форум,
4. мобільні додатки.

між зустрічами тренери мають завдання 
передивитися всі модулі та уточнити 
•  розуміння змісту,
•  розуміння впровадження

Друга зустріч має наступні завдання 
•  оцінка та вдосконалення змісту й струк-

тури всіх модулів.
•  оцінка та вдосконалення 

функціонування всіх технічних засобів.
•  уточнення будь-яких 

відкритих запитань.

Третя зустріч може відбутися після 
проведення тренінгів для того, щоб ще раз 
оцінити зміст. Зустріч може бути як віртуальною, 
так і фізичною.

  

Перше навчання тренерів у румунії. 

Друге навчання тренерів в австрії.
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Пілотні тренінги

Наступна секція надає пропозиції 
стосовно вибору тренерів/ учасників 
тренінгів, розповідає про структуру та 

впровадження тренінгового курсу та про 
супроводжуючі документи/лінки.

*  Ми говоримо про ці тренінги як про пілотні, бо в проекті InRuTou вони були використані 
для тестування навчальних матеріалів та підходів; вони можуть насправді вважатися 
навчанням громад – тренери (або лідери громадської думки, які були підготовлені під 
час навчання для тренерів) надають можливість отримати знання та навички, необхідні 
для подальшої підтримки своїх громад в спільному розвитку сталого туризму

Вибір учасників

Вибір учасників / слухачів робиться впрова-
джуючим органом (менеджмент дестинації, 
туристичний офіс, менеджмент охоронюва-
них територій, неурядові організації тощо).

Вибір учасників / слухачів відбувається за 
наступними критеріями (рекомендація): 
учасники повинні…
•  … мати особистий зв’язок з обраною те-

риторією
•  … мати достатні навички користування 

комп’ютером та інтернетом для того, щоб 
вивчати онлайн курс включно з вебінара-
ми та використовувати мобільні додатки 

•  … бажати й мати можливість пройти весь 
курс навчання 

•  … бажати й мати можливість впроваджу-
вати (або зробити внесок у впроваджен-
ня) конкретний туристичний продукт для 
розвитку туристичної справи в місцевості.

Структуру курсу

курс поділений на 6 модулів, кожен з 
яких відбувається за певним часовим пла-
ном.

 
Модуль 1: Підприємництво
Цей модуль пропонує представлення 

теми підприємництва, від базових принци-
пів та термінології, завдяки навчальним 
прикладам та газетним статтям. основні 
матеріали цього модуля забезпечать ме-
неджерам туристичного бізнесу необхід-
ні компетенції, щоб зрозуміти підприєм-
ницьке середовище в сільській місцевості. 
Додаткові ресурси пропонуються для того, 
щоб надати знання стосовно успішного по-
чатку бізнесу.

 
Модуль 2: Менеджмент
Цей модуль пропонує представлення 

теми менеджменту, від базових принципів 
та термінології до навчальних прикладів і 

газетних статей. модуль розроблений від-
повідно до педагогічної моделі та містить 
наступні секції: (i) задачі навчання: на ос-
нові таксономії Блюма; (ii) передумови; (iii) 
головний зміст; (iv) процес оцінювання. ос-
новні матеріали цього модуля забезпечать 
менеджерам туристичного бізнесу необ-
хідні компетенції, щоб зрозуміти концеп-
ції управління та уміти впроваджувати їх 
в сільський бізнес - з цієї причини обрано 
відповідні легкі для розуміння теми.

 
Модуль 3: ІКТ (інформаційні та 
комунікаційні технології)

Цей модуль представляє основні інформа-
ційні та комунікаційні технології, від базових 
принципів та термінології до  навчальних 
прикладів та газетних статей. ікт модуль 
висвітлює основні ікт концепції, про які ме-
неджерам малих та середніх підприємств 
варто знати. Це забезпечує набір попе-
редньо визначених веб-технологій для під-
вищення ефективності управління бізнесом, 
що дозволяє учасникам використовувати 
інтернет в якості інструменту для комуні-
кації та маркетингу, доступу до веб-сайтів і 
використання пошукових систем.

 
Модуль 4: Залучення громад 
Цей модуль пов’язаний з мережами 

громад в контексті сільського туризму. Ба-
зові тематичні знання, технічні концепції, 
стратегії та загальні відомості, що пред-
ставлені в модулі, проілюстровані та обго-
ворюються з використанням навчальних 
прикладів та газетних статей. модуль базу-
ється на визначеній педагогічній моделі та 
містить наступні секції: (i) задачі навчання: 
на основі таксономії Блума; (ii) передумови; 
(iii) головний зміст; (iv) процес оцінювання.

 
Модуль 5: Маркетинг
Цей модуль пропонує представлення 

теми маркетингу, від базових принципів та 
термінології до навчальних прикладів та 
газетних статей. Нині поняття «маркетинг» 
використовується широко в повсякденно-
му житті, часом люди навіть не помічають 
цього. Беручи до уваги спорідненість тем, 
пов’язаних з маркетингом - комунікації, 
інновації, продаж, брендинг, поширення, 
суспільні відносини, реклама, просуван-
ня, дослідження ринку тощо - цей модуль 
сфокусований на основних поняттях, які 
вважаються важливими.

 
Модуль 6: Сталий розвиток туризму
Цей модуль призначений для того, 

щоб бізнес-менеджери, сервіс-провайдери 
й особи, що приймають рішення, зрозуміли 
концепцію стійкості у сфері туризму та за-
лучали зацікавлені спільноти до спільної 
діяльності стосовно аналізу власної ста-
більності й розробки звичайних стратегій 
і проектів для підвищення ефективності їх 
роботи в різних аспектах сталого туризму. 
Навчальні приклади, статті й теоретичні 
знання використовуються для обговорен-
ня різних форм сталого розвитку туризму, 
окреслюють поняття сталого розвитку в 
туризмі, наголошують на важливості гро-
мадської участі та пропонують ідеї щодо 
інновацій для стабільного пересування у 
дестинаціях.

Структура впровадження

Впровадження курсу відбувається за 
структурним планом, запропонованим у 
педагогічній моделі (стор. 32).
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 учасники проходять низку етапів, які 
дозволять їм створити спільні заходи для 
зміцнення співпраці у сільській місцевості. 
оскільки нові педагогічні тенденції акцен-
тують на ролі учня в організації навчання, 
підхід InRuTou був розроблений так, щоб 
допомагати учням протягом усього процесу. 

кожен модуль дотримується тієї ж самої 
структури, як зазначено в розділі про пе-
дагогічну модель.

Перша особиста зустріч присвячена 
представленню модуля та перегляду відео з 
учасниками. Далі – обговорення очікуваних 
результатів модуля. кожен модуль містить 
три практичні навчальні приклади (реальні 
чи вигадані), які ведуть до низки правил 
чи принципів і до плану дій. учасники 
матимуть можливість для подальшого 
дослідження теми завдяки онлайн 
ресурсам. Навчальні приклади надаються 
в формі газетної статті з ілюстраціями, 
написаної ненауковою мовою. 

Після кожного навчального прикладу 
пропонується низка контрольних запитань 
та завдання для перевірки. Це – не екзамен. 

Завдання для перевірки передбачають 
низку відкритих запитань, з якими учасники 
можуть попрацювати під час онлайн частини 
навчання. мета – співвіднести отримані 
з модуля (навчального прикладу) знання 
з їхньою професійною практикою. коли 
наступного разу учасники зустрінуться з 
тренером та колегами, вони матимуть змогу 
обговорити питання всі разом. Дискусія 
з цього приводу може розпочатися на 
платформі обміну, з колегами зі своєї та 
інших країн!http://share.inrutou.eu/

Друга особиста зустріч присвячена 
виробленню спільних ідей. результати 
роботи в групах будуть розміщені на модулі 
обміну, який стане своєрідним “банком” 
ідей та прикладів з низкою інструментів 
для співпраці. 

 
Крім того, до кожного модуля учням 

пропонуються три можливості:

1.  учні мають зручні можливості, щоб 
почати і закінчити курс на свій розсуд: 
єдине обмеження – дві очні зустрічі, які 
мають бути заплановані відповідно до 
потреб учасників. 

2.  учні матимуть можливість працювати 
у відповідності до власних потреб, в 
рамках запропонованого розкладу. 
трансверсійний модуль буде гарантувати 
взаємодію між учасниками.

3.  учнів будуть заохочувати працювати 
в групах та співпрацювати в проекті 
для сприяння розвитку туристичних 
продуктів в їхній туристичній місцевості.

Терміни та порядок модулів

•  модулі розташовані в такому логічному 
порядку: 

 • Підприємництво
 • менеджмент
 •  ікт (інформаційні та комунікаційні 

технології)
 • Залучення громад 
 • маркетинг
 • сталий розвиток туризму

•  В обґрунтованих випадках впроваджую-
чий орган може прийняти рішення  змі-
нити порядок модулів або запропонувати 

тільки вибрані модулі (наприклад, якщо 
всі слухачі мають спільні попередні на-
вички стосовно одного з модулів, це кон-
кретне питання може бути пропущене).

•  між різними модулями учасники повинні 
мати достатньо часу для роздумів, підго-
товки та виконання всіх завдань, але це 
може бути адаптовано керівником курсу 
до конкретних потреб групи.

•  Друга особиста зустріч в одному модулі 
може бути пов’язана з першою очною зу-
стріччю наступного модуля.

•  тому тривалість повного курсу може бути 
до півроку.

•  курс електронного навчання має супро-
воджуватися розвитком туристичних про-
дуктів учасниками. спілкування в групі, 
між учнями та інструкторами - і партнера-
ми по проекту/виконавцями - це важливо 
для здійснення можливостей й успіху ре-
алізації цих туристичних продуктів.

Щодо місця 

•  особисті зустрічі потребують застосуван-
ня фасилітації: 

 •  … затишна атмосфера – хо-
роші умови для роботи 

 •  … доступ до інтернету для всіх 
учасників/ учнів (WLAN)

 •  … проектор та екран
 •  … матеріали для семінару – дошки 

з булавками, фліпчарти тощо.
 •  … вільне розташуван-

ня стільців та столів
 •  … можливості ділитися на 

менші робочі групи
•  учасники мають принести власні лапто-

пи, папір тощо.

Мови курсу

•  модулі курсу мають пропонуватися мо-
вою учасників, лише для міжнародного 
спілкування потрібна англійська.

•  Наразі модулі курсу та навігація елек-
тронного навчання існують наступними 
мовами:

 •  англійська
 •  німецька
 •  італійська
 •  румунська
 •  польська
 •  українська

Порада: Використовуйте діючі медіа 
для поширення інформації та промоції 
результатів проекту та тренінгів - Face-
book, скажімо. 



ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ        
(ЛЄНА-МАРІЯ ЛЮН, EURAC )

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ        
(ЛЄНА-МАРІЯ ЛЮН, EURAC )
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оЦіНЮВаННЯ ПроФесійНого НаВЧаННЯ
(лЄНа-маріЯ лЮН, EURAC )

оцінювання професійних тренінгів має 
розглядати як семінари з навчання трене-
рів, так і пілотні тренінги. оцінка пілотних 
тренінгів є особливо важливою, оскільки 
вона допомагає визначити, чи є програма 
навчання корисною для учасників в плані 
поліпшення їх доступу до ринку праці. На-
дають оцінку не тільки тренери, а й члени 
громади, беручи участь у пілотних тренін-
гах і маючи можливість зворотного зв’язку 
щодо підходів до навчання. 

В ідеалі, оцінювання програми профе-
сійних тренінгів передбачає наступні 
чотири рівні (Kirkpatrik33):
1.  реакція: оцінювання думок та вра-

жень учасників про тренінг.
2.  Навчання: оцінювання збільшення 

знань і / або навичок, зміни ставлен-
ня. 

3.  Поведінка: оцінка сприйняття корис-
ності навчання (передача знань, умінь 
і / або відносин від навчання в роботу). 
Ця оцінка зазвичай займає 3-6 міся-
ців після навчання, в той час, коли 
учень працює. 

4.  результати: вимірювані остаточні ре-
зультати, здобуті завдяки присутності 
та участі в навчанні (можуть бути гро-
шові, засновані на характеристиках 
і т.д.)

Спільні методи оцінки:

1. стандартні анкетування.
2. особисті та віртуальні фокус-групи.

у проекті InRuTou імплементовано три 
різні фази оцінки задля кращого визначен-

ня найбільш успішних і найбільш проблем-
них аспектів тренінгового підходу:

Фаза 1. 
Оцінювання навчання тренерів

•  оцінка цієї фазі відбулася за допомо-
ги стандартизованого опитувальника, 
який був поширений серед учасників 
безпосередньо після навчання. опи-
тувальник включає наступні аспекти:

- якість тренерів
- якість приміщення для тренінгу 
-  якість місцевості, де відбувається тре-

нінг

Порада: Опитувальники мають бути до-
сить короткими і по суті, щоб люди не 
втрачали інтерес при заповненні анкети, 
щоб спростити переклад у разі їх засто-
сування в різних країнах.

Фаза 2. 
Оцінювання модулів пілотних навчань

•  оцінка цієї фазі відбулася через онлайн 
стандартизований опитувальник, який 
був доступний на платформі електро-
нного навчання після кожного модуля 
(підприємництво, менеджмент, інфор-
маційні та комунікаційні технології, 
залучення громад, маркетинг та ста-
лий розвиток туризму). опитувальник 
включає наступні аспекти:

 •  загальна задоволеність
 •  зміст  
 •  інструменти
 •  викладання

Фаза 3. 
Загальна оцінка пілотних тренінгів

•  оцінка цієї фазі відбулася через неве-
лику онлайн фокус-групу після того, як 
учасники завершили останній онлайн 
модуль. Для роботи фокус-груп ви-
користовувалася платформа обміну 
(http://share.inrutou.eu/). Фокус-групи 
розглядали наступні аспекти:

 •  набуті знання та навички 
 •  вплив стосовно доступу на ринок 

праці
 

Приклад огляду навчання в InRuTou  
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Університет прикладних наук міста Кремз
Кремз, Австрія    www.fh-krems.ac.at
університет прикладних наук міста кремз в австрії, визнаний на найвищому рівні 
університет менеджменту й туризму, був заснований в 1994 році. Протягом кількох останніх років університет 
створив потужну міжнародну репутацію, в ньому навчається приблизно 2 тисячі студентів з усього світу, а також 
працюють 150 співробітників. Програми підготовки бакалаврів та майстрів з повною та частковою зайнятістю 
пропонуються в наступних галузях: дослідження бізнесу, науки про життя і дослідження здоров’я.
міжнародний підхід та працевлаштування є пріоритетними для університету, що також відображується в 
транснаціональних програмах в азербайджані, китаї, україні та В’єтнамі. основні модулі бакалаврських програм 
з туризму та менеджменту дозвілля включають адміністрування бізнесу, що забезпечує міцну основу для майбутніх 
заходів з менеджменту, мови, інформаційних та комунікаційних технологій, а також спеціалізованих предметів, 
таких як культурний туризм або сталий розвиток туризму.

SOPHIA Research & Innovation
Рим, Італія   www.sophiari.eu
SOPHIA Research & Innovation - це неприбуткова асоціація, створена в 2009 році в римі задля 
просування участі італійської громадськості та приватних організацій в R&D та інноваційних 
програмах, здебільшого за підтримки Європейського союзу.
отже, SOPHIA надає консалтингові та управлінські послуги і державному, і приватному секторам, і, що особливо 
важливо, бере участь в реальних проектах для того, щоб бути в курсі технологічних та методологічних інновацій, 
особливо, але не виключно, у галузі освіти та підготовки кадрів.
усі засновники - партнери є фахівці високого рівня з багаторічним досвідом роботи в таких галузях, як європейські 
програми, іт-додатки, освіта й підготовка кадрів, інновації в цілому.
SOPHIA бере участь у низці фінансованих проектів, сприяючи їх дослідницькій діяльності, залучена до участі у 
розробці інноваційних навчальних платформ, методологій і навчальних підходів або оцінки якості і заходів проекту.

 
УнІВЕРСИТЕТ БОРМУТ
Бормут, Велика Британія   www1.bournemouth.ac.uk
університет Бормут - це сучасна інноваційна інституція з з шістьома самобутніми школами 
відображення нашого погляду на освіту як шлях до професійного успіху. В рамках міжнародного 
центру досліджень туризму та гостинності (ICTHR - Школа туризму) лабораторія е-туризму досліджує 
зріз інформації та комунікаційних технологій, поряд зі стратегічним менеджментом та маркетингом 
для туризму й готельного бізнесу на електронній базі. Школа має давню традицію створення результатів досліджень 
в області інформаційних технологій та інформаційних систем, і утворення лабораторії демонструє цю прихильність 
університету.

Associazione seed
Каноббіо, Швейцарія   www.seedlearn.org
Seed - це неприбуткове підприємство, що спеціалізується на просвітництві, технологіях та міжнародному розвитку. 
Seed займається соціальними проектами та проектами розвитку, місцевого та міжнародного рівня, надає послуги 
некомерційним організаціям.
Seed інвестує прибуток для розвитку людського капіталу в країнах, що розвиваються, в галузі зв’язку та освітніх 
технологій.

EURAC
Бользано, Італія  www.eurac.edu
Європейська академія Бользано (EURAC) розташована в серці Доломітів. створений в 1992 
році в якості незалежного дослідницького центру, EURAC є домом для дослідників з усієї 
Європи, які працюють разом з широкого кола міждисциплінарних проектів.
Дослідження проводяться інститутом регіонального розвитку та управління територіями, EURAC бере участь у цьому 
проекті, фокусуючись на сталому розвитку гірських регіонів. інститут є частиною міжнародної мережі міністерств, 
державних органів та інших науково-дослідних інститутів.
Наукове дослідження місцевого управління стосується економічних, політичних і просторових основ, необхідних 
для того, щоб місцевості залишалися конкурентоспроможними на довгостроковій основі. Практичний фокус - на 
туризмі, культурі та їх взаємодії з економікою, а також інтеграції місцевого і міського розвитку.

ЮнЕП Відень
Відень, Австрія   
www.unep.org/roe/AbouttheOffice/UNEPinVienna
тимчасовий секретаріат карпатської конвенції у Філії регіонального офісу 
ЮНеП для Європи (UNEP - програма ооН з навколишнього середовища) у Відні спеціалізується на карпатській 
конвенції, гірських екосистемах та реалізації екологічної програми в Південній та східній Європі. ЮНеП Відень 
забезпечує діяльність тимчасового секретаріату рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток карпат. В 
якості екологічного центру для секретаріату гірського Партнерства він підтримує співпрацю та обмін досвідом 
між гірськими регіонами в галузі досліджень, захисту природи та сталого розвитку.

РОМОнТАнА
Vatra Dornei, Romania   www.romontana.org
Національна асоціація гірського сільського розвитку заснована в 2000 році як Нуо з метою підтримки 
сталого розвитку гірських регіонів у румунії. конкретні цілі організації: підтримка сталого розвитку 
туризму, навчання і виховання, комплексного розвитку гірських спільнот, просування гірських 
якісних продуктів та послуг, захист довкілля гірських районів та культурної спадщини, сприяння 
обміну досвідом та створення державно-приватного партнерства, політика в гірських регіонах.

ТОВАРИСТВО “ЕКОПСИХОлОГІЯ”
Краков, Польща    www.ekopsychologia.pl
товариство “екопсихологія” було засноване в 2003 році з метою ініціювати, впроваджувати 
та пропагувати діяльність з охорони довкілля, а також впроваджувати соціальну 
відповідальність за природну спадщину, з особливим акцентом на формуванні ставлення 
і розвитку громадянського суспільства.

“екопсихологія” підтримує участь громадськості в імплементації карпатської конвенції в Польщі, особливо стосовно 
сталого розвитку, туризму, культурної спадщини, сільського господарства та просвіти; бере участь у робочих групах 
та інших заходах конвенції, представляючи інтереси мешканців карпат
товариство є членом карпатської екорегіональної ініціативи та ANPED.

«Зелене досьє»
Київ, Україна   www.dossier.org.ua 
місія міжнародної благодійної організації “інформаційний центр “Зелене досьє” - залучити якомога 
більше людей до вирішення проблем, що стосуються довкілля та сталого розвитку; стимулювати 
участь громадськості в процесі прийняття рішень щодо цього на різних рівнях. організація сприяє 
створенню сталих громад через надання екологічної та соціальної інформації, яка допомагає 
вдосконалити місця, де люди живуть і працюють, надаючи їм можливість відігравати реальну роль у творенні 
змін для кращого майбутнього. “Зелене досьє” сприяє відродженню культурних традицій, мистецтва та розвитку 
екологічно дружнього бізнесу, що безпосередньо повязано зі збереженням природи.

“Зелене досьє” здійснило понад 70 проектів за 20 років діяльності, більше 20 з них - у карпатському регіоні.
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Подяки

ВЕРСТКА ТА ДРУК УКРАїнСЬКОї ВЕРСІї:
олена корусь
майстерня реклами “арт ок”

ІлЮСТРАЦІї:
Фото надані Mircea Verghelet, Juho Rahkonen,
партнерами та учасниками проекту InRuTou.
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Mircea Verghelet, Juho Rahkonen, партнери InRuTou


