
Державний навчальний заклад «Ярмолинецький 
агропромисловий центр професійної освіти»

Бізнес –проект

“Ярмолинеччина: світ 

навиворіт”
Автори: команда учнів 
ДНЗ “Ярмолинецький АЦ ПО”:
Група 23, 2 курс, професія 
“Адміністратор. Обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних ”
Кравцова Сніжана,
Семенюк Тетяна;
Група 15, 1 курс, професія “Слюсар 
з ремонту  колісних транспортних 
засобів. Водій ” 
Пулько Максим
Керівник проекту: викладач        
Терлецька С.І.



«Бізнес - план — це дорожня мапа, яка веде

вас до запланованої мети в бізнесі, планує

маршрути руху, вказує проміжні етапи і , що

найголовніше, показує, чого ви досягнете ,

діставшись до кінцевого пункту».
Дуглас і Діана Грей.



Зелений туризм – відносно новий

для України тип відпочинку у сільській

місцевості. Однак, сьогодні він досить

швидко розвивається та набирає

прихильності серед міських жителів.

Захоплення викликає перш за все

можливість не лише весело провести час з

рідними та друзями, але й пізнавати

довкілля, культуру та історію краю.

Зелений туризм дає змогу відпочити від

метушні великих міст, забути про свої

щоденні клопоти і насолоджуватися

природою в екологічно чистих місцях.

Агроекотуризм – це унікальний шанс

повернутись до природи, до землі, до свого

коріння.



ПЕРЕВАГИ ЕКОТУРИЗМУ:
Позитивний вплив сільського зеленого

туризму на поліпшення умов і якості життя

селян полягає передусім у тому, що він

розширює сферу зайнятості сільського

населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий заробіток. При

цьому їхні прибутки надходять не тільки від здавання в найм

приміщень для проживання, а й від таких послуг:

• безпосередня реалізація власних сільськогосподарських продуктів

;

• приготування їжі для гостей (з власноруч вирощених продуктів);

• прокат спортивного та рибацького інвентарю;

• продаж ремісничих та інших виробів;

• ознайомлення з місцевими традиціями та культурою;

• залучення до участі у сільськогосподарських роботах;

• організація розваг (катання на бричці, човні, спостереження за

птахами, рибальство тощо).



Перспективність розвитку Ярмолинецького району в галузі

екотуризму є очевидною. Адже на користь цього свідчать такі

фактори як географічне розташування, природні ресурси, історичні

пам'ятки й культурні здобутки Ярмолинеччини.

Близьке розташування як від обласного центру (біля 20 км),

так і від таких визнаних туристичних осередків як Кам'янець-

Подільський (біля 70 км) та Меджибіж (біля 60 км) передбачає залучання

локальних районних цікавинок до обласних туристичних маршрутів як

на рівні окремих пам'яток історії та природи, так і повноцінних

тематичних маршрутів.

Туристичні маршрути Ярмолинеччиною:

№1 Ярмолинці – Сутківці – Баранівка – Круті Броди

№2 Ярмолинці – Шарівка – Вербка – Михайлівка

№3 Ярмолинці – Ясенівка – Соснівка – Косогірка

http://vk.com/doc30218421_237263689?hash=cad605cbee84351e70&dl=53c9976f38f1c58776
http://vk.com/doc30218421_237263793?hash=60989824412ff5ccab&dl=78cc49e3d7d7baa9c4
http://vk.com/doc30218421_237264067?hash=7881d61c0282528c63&dl=5dccb7461da9de2544






Принципи екотуризму.

10 заповідей екотуриста :

— пам'ятати про вразливість Землі;

— залишати тільки сліди, забирати з собою тільки фотографії;

— пізнавати світ, у який потрапив: культуру народу, географію;

— шанувати місцевих мешканців;

— не купувати вироби, що піддають небезпеці довкілля;

— завжди ходити тільки протоптаними стежками;

— підтримувати програми захисту довкілля;

— де можливо, використовувати методи зберігання довкілля;

— підтримувати (патронувати) організації, що сприяють захисту

природи;

— подорожувати з фірмами, що підтримують принципи екотуризму.

З цих позицій екологічний туризм можна вважати головною 

концептуальною ідеєю сталого розвитку туристичної індустрії у XXI 

сторіччі.




