
 

 

 

Форма № 09/18 

Затверджена рішенням вченої ради ІДГУ 

від 30.08.2018 р., протокол № 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ І ІНОФРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ТА ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИДИ  ТУРИЗМУ (СІЛЬСЬКИЙ,  ЗЕЛЕНИЙ, ОЗДОРОВЧИЙ, 

МОЛОДІЖНИЙ, СПОРТИВНИЙ, ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ)
 

(назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

освітній ступінь    бакалавр        
(назва освітнього ступеня) 

галузь знань    24 Сфера обслуговування     
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність    242 Туризм        
                                                                                     (код і назва спеціальності) 

освітня програма /  Туризм___________________________________________ 

спеціалізація       
(код і назва спеціальності) 

 

тип дисципліни    вибіркова       
(обов’язкова / вибіркова / факультативна) 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл, 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробники програми:                             к. е. н., доцент кафедри управління 

                                                                     підприємницькою та туристичною 

                                                                      діяльністю   Шевченко-Перепьолкіна Р.І.  

 

 

 

Рецензенти програми:  д.е.н., професор кафедри управління  

                                                                     підприємницькою та туристичною діяльністю 

                                                                      Меркулов М.М.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 © Шевченко-Перепьолкіна Р. І. , 2022  

                                                                                                 © ІДГУ, 2022 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова ради з якості вищої освіти 

факультету ФУАІД 

 

______________Драгієва Л.В. 
(підпис, ініціали, прізвище)

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

кафедрою управління підприємницькою 

та туристичною діяльністю 

протокол № 8 від 12.01.2022 

Завідувач кафедри  

 

____________Метіль Т.К. 
(підпис, ініціали, прізвище) 



 

 

 

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 - 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2- й 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр:3 
Семінарські заняття: 

24 - 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:  3 

- самостійна робота:  4 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:  залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 - 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є    спеціалізовані види туризму, а саме:  

сільський,  зелений,  оздоровчий, молодіжний, спортивний, екстремальний .  

Метою вивчення дисципліни є: отримання майбутніми фахівцями сфери туризму 

професійних знань щодо сучасного стану розвитку   сільського, оздоровчого, молодіжного, 

екстремального туризму  й перспектив їх розвитку, формування фахового світогляду щодо 

територіальної організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах 

світу. 

Передумови для вивчення дисципліни    «Спеціалізовані  види  туризму» базуються на 

вивченні таких дисциплін  як  «Географія та історія туризму»,  Туристичні  ресурси  України», 

«Вступ до спеціальності  з основами наукових досліджень», «Туристичне країнознавство». 

Міждисциплінарні зв’язки   вивчення дисципліни «Спеціалізовані  види  туризму» є 

підґрунтям для вивчення дисциплін  «Рекреалогія», «Маркетинг  туризму», «Організація  

екскурсійної діяльності», «Організація готельного господарства», «Страхування та безпека в  

туризмі».  

 

 

 

 



 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1.Знання   спеціальних видів туристичної діяльності, їх особливостей та взаємозв’язок;  

класифікації видів туристичної діяльності, основної  термінології та її особливості; нормативно-

правової основи функціонування різних видів туризму;  ресурсного  забезпечення спеціальних 

видів туристичної діяльності; основ організації різних видів туристичної діяльності; тенденцій 

розвитку конкретних видів туристичної діяльності. 

 

2. Уміння  виокремлювати й розрізняти різні види туризму та їх взаємозв’язок; 

здійснювати комплексний аналіз потенціалу регіонів; визначати можливості розробки й 

розвитку різноманітних туристичних продуктів в окремих спеціальних видах туризму. 

 

3. Комунікація  демонструвати навички володіння державною та іноземними мовами, 

застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг. 

 

4. Автономність та відповідальність адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в 

різних  професійних ситуаціях, виявляти проблемні ситуації. 

 

 

4.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Кількість годин  
(заочна форма навчання) 
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1.  Модуль 1. Основи 

сільського, зеленого, 

оздоровчого,молодіжного

спортивного  туризму 

 Тема 1-2. Сільський 

зелений туризм: історія та 

сучасний стан 

 

 

 

8 

 

 

 

4 
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12 
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36 

2.  Тема 3.  Спортивно-

оздоровчий  туризм 

 

4 2 2    10  

4 

   

3.  Тема 4. Основи 

лікувально-оздоровчого  

туризму 

 

8 4 4    10     

4.  Тема 5. Розвиток  

оздоровчого   туризму  в 

Україні 

4 2 2    10  

4 

 

2 

 

2 

    

 

36 
5.  Тема 6. Екстремальний 

туризм та  його   види 
8 4 4    10     



 

 

6.  Тема 7.  Основи та види 

релігійного туризму 
8 4 4    10   

 

2 

 

 

2 

    

32 
7. Тема 8.  Розвиток  

геотуризму в Україні.  

 

8 4 4    6 4    

Проміжний контроль        4       4 
Підсумковий контроль  

(для екзаменів) 
              

Разом: 48 24 24    72 12 6 6    108 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Модуль 1. Основи сільського, зеленого, оздоровчого, молодіжного,  спортивного  туризму 

 

 Тема 1-2. Сільський зелений туризм: історія та сучасний стан 

Основні поняття та визначення: сільський туризм, агротуризм, екотуризм і зелений туризм.  

Мета і мотивація вибору відпочинку в сільській місцевості (за типом green rural tourizm або green 

village tourism).   Історія розвитку сільського зеленого туризму (виникнення і становлення 

приватних засобів розміщення за типом В&В).  Сільський зелений туризм у сучасному 

туристському бізнесі.  Державна підтримка  розвитку сільського зеленого туризму. Законодавча 

база сільського зеленого туризму. 

 

Тема 3.  Спортивно-оздоровчий  туризм 

Особливості спортивно-оздоровчого туризму. Характеристика основних видів спортивно-

оздоровчого туризму: пішохідний і гірський туризм; лижний туризм;водний туризм;  

велосипедний туризм;  спелеологічний туризм. 

 

Тема 4. Основи лікувально-оздоровчого  туризму 

Наука курортологія.  Основні розділи курортології.  Типи курортів.  Основні вимоги, що 

висуваються до курортів, курортні чинники. Всесвітньо відомі лікувальні курорти.   Основні 

методи лікування та оздоровлення, що застосовуються на сучасних європейських курортах. 

 

Тема 5. Розвиток  оздоровчого   туризму  в Україні 

Поняття оздоровчого туризму. Сучасна курортологія і фізіотерапія.  Основні етапи становлення 

та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні.  Санаторно-курортне лікування. 

Інфраструктура санаторно-курортного комплексу на сучасному етапі. Спеціалізація курортів  

України.  

 

Тема 6. Екстремальний туризм та  його   види 

Поняття про екстремальний туризм. Основні види екстремального туризму.  Водні види 

екстремального туризму. Наземні види екстремального туризму.  Гірські види екстремального 

туризму. Повітряні види екстремального туризму. Екзотичні види екстремального туризму.  

Розвиток екстремальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму в Україні. 

 

Тема 7.  Основи та види релігійного туризму 

Географія туризму, визначення та різновиди релігійного туризму. Центри християнського 

паломництва. Паломницький туризм, його види та особливості. Класифікація паломництва за 

кількістю учасників та сімейною приналежністю, за тривалістю, за сезонністю, за об’єктами 

http://buklib.net/books/30046/
http://buklib.net/books/30236/
http://buklib.net/books/30236/
http://buklib.net/books/30423/
http://buklib.net/books/30423/
http://buklib.net/books/30584/
http://buklib.net/books/30584/


 

 

відвідування, за місцем розташування об’єкта паломництва, за ознакою обов’язковості.   

Екскурсійний туризм релігійної тематики. 

 

Тема 8.  Розвиток  геотуризму в Україні.  

Поняття геотуризм та його цілі.  Стратегічний  аналіз  розвитку геотуризму в Україні.  Space та 

SWOT-аналізи.  SWOT-аналіз розвитку геотуризму в Україні. Сучасні  різновиди  геотуризму. 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

 

Тема 1-2. Сільський зелений туризм: історія та сучасний стан 

Тема 3.  Спортивно-оздоровчий  туризм 

Тема 4. Основи лікувально-оздоровчого  туризму 

Тема 5. Розвиток  оздоровчого   туризму  в Україні 

Тема 6.  Екстремальний туризм та  його   види 

Тема 7.  Основи та види релігійного туризму 

Тема 8.  Розвиток  геотуризму в Україні. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Самостійна робота студента (далі – СРС) як невід’ємна складова освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом поза межами 

аудиторної роботи, в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Кожен вид самостійної 

роботи фіксується в академічному журналі окремою графою. Результативність виконання 

конкретних завдань для СРС оцінюється в балах від «0» до «5» і фіксується в академічному 

журналі. СРС може містити крім обов′язкової складової, ще й вибіркову. Обов′язкова складова 

СРС передбачає опанування програмного матеріалу дисципліни. Вибіркова складова передбачає 

виконання завдань, які студент вибирає з метою підвищення свого професійного рівня, 

особистого рейтингу.  

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Спеціалізовані види  туризму» становить 72 год. для  

студентів денної форми навчання та 108 годин для  студентів заочної форми навчання.  

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння теоретичних 

знань з дисципліни «Спеціалізовані  види  туризму»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням 

конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

  пошукова робота за допомогою електронних джерел; 

 рішення задач; 

 підготовка до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

 

№ 

з/п 

 

Вид самостійної роботи 

Кількість годин 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 7 3 

2. Підготовка до семінарських занять 24 6 



 

 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4  4 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

18 70 

5. Виконання   індивідуального завдання 5 10 

6. Підготовка рефератів 10 10 

7. Робота з інтернет-ресурсами 4 5 

 

 

№ з/п Вид роботи 
Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. 1. Сільський туризм – альтернативний вид 

туризму. 

2. Сільський туризм та етнотуризм.  

3. Сільський туризм в межах ландшафтних 

парків. 

4. Етапи змін розвитку туризму на 

сільських територіях. 

5. Визначення  видів туризму у сільській 

місцевості.  

6. Сільський туризм на тлі  сучасних 

тенденцій розвитку.  

7. Вплив елементів інфраструктури  на 

визначення місця сільського відпочинку.  

8. Сутність якості  продукту сільського 

туризму.  

9. Гарантування безпеки у сфері сільського 

туризму  

 Якість як визначальний чинник  пропозиції 

сільського туризму. 

 

 Визначення понять: сільський 

зелений туризм, сільський туризм, 

агротуризм, фермерський туризм, агрооселя, 

садиба, котедж, агроготель, бунгало, бівак.  

 

12 (36) підготувати повідомлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 словник  термінів 

2. 1. Оздоровчо-спортивна діяльність в Україні 

2. Характеристика спортивного туризму як 

виду спорту. 

3. Особливості організації спортивно-

оздоровчого туризму, сутність та значення 

4. Розвиток спортивно-оздоровчого туризму в 

Україні. 

 

 Визначення понять: спортивно-

оздоровчий туризм,   пішохідний,  гірський 

10 підготувати повідомлення 

 

 

 

 

 

 

 

словник  термінів 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 

туризм;  лижний туризм;   водний туризм; 

велосипедний туризм;  спелеологічний 

туризм. 

 

 

3. 1. Лікувально-оздоровчий туризм 

2. Георафія лікувально-оздоровчого туризму 

3. Проблеми розвитку  регіонального 

санаторно-курортного  комплексу 

4. Характеристика лікувально-оздоровчих 

курортів Європи 

5. Історія розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму 

7. Приклади оздоровчих програм,  

пропонованих на курортах 

8.     Сучасний лікувально-оздоровчий 

туризм 

 

 Визначення понять: курортологія, 

бальнеологія, курорт, бальнеотерапія,   

грязелікування,  бальнеологічний курорт 

10 підготувати повідомлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словник  термінів 

4.  1.  Оздоровчий туризм: основні поняття, 

аналіз організації на світових і вітчизняних 

курортах. 

2. Ресурсний потенціал  оздоровчого туризму 

в Україні . 

3. Оздоровчий  туризм в Карпатах.  

4. Географія розвитку оздоровчого туризму в 

Україні.  

10 (36) підготувати повідомлення 

5.  1. Форми екстремального туризму та країни 

світу як регіони з екстремальним 

потенціалом 

2. Популярні місця екстремального 

відпочинку 

3.  Екстремальний туризм в туристичних 

пропозиціях України. 

4. Аналіз положення екстремального 

туризму в світі і регіоні. 

5. Мода на екстремальність у сучасному 

соціумі. 

6. Екстремальний та пригодницький туризм. 

7. Екстремальний туризм в Карпатах.  

 

 Визначення понять:  екстремальний 

туризм,  дайвінг, вейкбордінг,   водні лижі, 

віндсерфінг,  серфінг, каякинг, слаломний 

каякинг, родео, рафтінг, маунтінбайкин, 

спелеологія, альпінізм, сноубордінг, 

10 підготувати повідомлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словник  термінів 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F


 

 

парашутний спорт, фристайл, скайсерфінг, 

BASE jumping, дельтапланеризм, 

космічний туризм,  джайлоо туризм  

 

6.  1.Основні регіони паломницького туризму.  

2.Індустрія релігійного туризму 

3.Історія православного паломництва 

4.Паломницькі тури 

5. Інфраструктура релігійного туризму. 

6. Потенціал релігійного туризму 

7. Характерні риси організації поїздок 

туристів у православні святі місця. 

8.Паломництво для релігійних, мало 

релігійних та нерелігійних туристів.  

9.Особливості організації турів у країни 

Сходу. Поїздки до Індії.  

10. Особливості організації турів у Гімалаї. 

Тибет, Непал, Бутан. 

 

 Визначення понять:  

паломництво, Медіна, Єрусалим, релігійний 

туризм, паломницький туризм.  

 

 

 

10 (32) підготувати повідомлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словник  термінів 

7.  1. Стратегія розбудови геотуризму 

2. Розвиток темного  туризму 

3. Термальний туризм 

4. Грибний туризм  в Україні 

 Визначення понять:   

геотуризм, SWOT-аналіз, SPACE-аналіз. 

10 підготувати повідомлення 

 

 

 

словник  термінів 

 Проміжний    контроль  4 (4)  

Разом  72 (108)  

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на денній 

та заочній формі подано у силабусі дисципліни. 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань: 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання реферату на 

одну із запропонованих тем. Разом з тим у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у 

відповідності до особистих науково-дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за 

бажанням студент може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення 

загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування курсів і 

у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus. Зарахування 

відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 



 

 

Тематика рефератів: 

1. Історія розвитку сільського зеленого туризму в світі та Україні 

2. Політична підтримка держави  розвитку  сільського туризму. Традиції прийому туристів 

3. Екологічні проблеми України та їх вплив на розвиток сільського зеленого туризму 

4. Інвестиційний клімат сфери сільського зеленого туризму України 

5. Сільський зелений туризм як об’єкт державного регулювання 

6. Умови ліцензування, сертифікації житла, додаткові пільги як ефективні заходи для 

підтримки підприємницької діяльності в сільській місцевості 

7. Менеджмент сільського туризму та партнерство з державними органами влади 

8. Маркетинг сільського зеленого туризму 

9. Особливості організації спортивного туризму. 

10. Управління у спортивному туризмі та його особливості 

11. Собівартість спортивно-комерційних турів та особливості її розрахунку 

12. Основні завдання та положення системи забезпечення безпеки у спортивному туризмі 

13. Основні періоди розвитку лікувально-оздоровчого туризму у світі та їх характеристика 

14. Основні етапи розвитку санаторно-курортного лікування в Україні 

15. Природні ресурси як основа розвитку лікувально-оздоровчої діяльності. 

16. Роль людських ресурсів в організації лікувально-оздоровчого туризму 

17. Поняття про медичний (клінічний туризм) 

18. Країни, що спеціалізуються на медичному туризмі 

19. Ліцензування, сертифікація, та стандартизація санаторно-курортних послуг 

20. Розвиток медичного туризму в європейських країнах 

21. Сучасні тенденції розвитку медичного (клінічного) туризму в регіоні 

22. Найбільші лікувально-оздоровчі туристичні кластери України 

23. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного (клінічного ) туризму в Україні 

24. Види і форми  туризму 

25. Світовий розвиток туризму 

26. Види спеціалізованого туризму на території  України 

27. Тенденції розвитку сучасної курортології 

28. Сутність і характерні риси лікувально-оздоровчого туризму 

29.  Розвиток санаторно-курортного лікування в Україні та за кордоном 

30. Спортивний туризм як вид спеціалізованого туризму  

31. Екзотичний та екстремальний туризм 

32. Популяризація активних видів спеціалізованого туризму (пригодницького та 

екологічного) 

33. Розвиток вело туризму у західних регіонах України 

34. Історія розвитку зеленого сільського туризму: світовий досвід 

35.  Особливості і перспективи розвитку екологічного та сільського туризму в Україні та світі 

36. Особливості організації маршрутних пізнавальних турів 

37. Організація лікувального туризму і створення лікувально-профілактичних установ на базі 

нових перспективних лікувально-оздоровчих методів 

38. Роль спеціалізованого туризму у міжнародному, внутрішньому й іноземному туризмі в 

Україні 

39. Відмінність спеціалізованого туризму від масового 

40. Географія спеціалізованого туризму 



 

 

 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5.Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 
 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук,  проєктор. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Основні 

1. Абрамов В. В. Спортивний туризм: підруч. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: 

ХНАМГ, 2011. 367 с. 

2. Бабкин А. В. Специальные виды туризма: учеб. Пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

251 с. 

3. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара  І.М. Сільський  зелений  туризм: навч. 

посіб. Видав. Українська книга, 2019. 178 с. 

4. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні: навч. посіб. Донецьк: 

Східний видавничий дім, 2008. 180 с. 

5. Грабовський Ю. А. Спортивний туризм: навч. посіб. Тернопіль: навч. книга Богдан, 

2009.  304 с 

6. Заваріка Г.М. Курортна справа: навч. посіб. Видавництво «Центр учбової 

літератури», 2015.  352 с. 

7. Кальна-Дубінюк Т.П., Локутова О.А., Кудінова І. П. Сільський зелений туризм для 

підвищення кваліфікації фахівців сфери сільського зеленого туризму. навч. посіб. Ніжин: 

Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. 642 с. 

8. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: підручник. Київ: Знання, 2010.  502 с. 

9. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 

10. Любіцева О. О. Паломництво та релігійний туризм: навчальний посібник.  Київ: 

Альтепрес, 2011.  416 с. 

11. Парфіненко А. Ю. Туристичне країнознавство: підруч. 2-ге вид., перероб. і доповн.  

Київ: Знання, 2015. 551 с. 

12. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в Україні: монографія / 

за заг. ред. М.Х. Шершуна. Громадська організація «Рівненський центр маркетингових 

досліджень». Рівне: Видавець Олег Зень, 2016.  346 с. 

13. Поклонський Ф. Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком малого 

підприємства сфери туризму: Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-

Барановського. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013.  207 с. 

14. Сапєлкіна З. П. Релігійний туризм: Навчальний посібник.  Київ: Альтапрес, 2009. 

244 с. 



 

 

15. 5.Свірідова Н. Д. Управління регіональним розвитком туризму: підручник  

Східноукр. нац. ун-т ім.  В. Даля. Луганськ: Ноулідж, 2010.   214 с. 

16. Сорокіна Г.О. Екологічний туризм: навч. посіб. Держ. закл. «Луганський нац. ун-т 

імені Тараса Шевченка, 2013.  206 с 

17. Устименко Л. М. Основи туризмознавства: навч. посіб. Київ, 2011. 345 с. 

18. 6. Швец Ю. Ю. Формирование региональной системы управления инновационным 

развитием сферы   туризма: монография.  Симферополь: ДИАЙПИ, 2012.  338 с. 

 

 

Додаткові 

1. Билим О. С. Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні  Вісник 

аграрної науки Причорномор’я. 2017.   № 4. С. 62-71.  

2. Галасюк С. С. Сучасний стан розвитку санаторно-курортної бази в Україні. Глобальні 

та національні проблеми економіки. 2017.  № 15.  С. 197-202. 

3. Гриценко В.П. Створення геологічних    парків – перспектива розвитку природно-

заповідного фонду // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє: 

матеріали міжнар. наук.-практ. конфер. Тернопіль: Підручники і посібники, 2010.  С. 168-171. 

4. Дубінський С. В. Визначення факторів, які забезпечують розвиток медичного та 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні Академічний огляд. 2017.  № 2 (47). С. 12-20. 

5. Дубінський С.В. Проблеми забезпечення якості послуг в медичній галузі України. 

Європейський вектор економічного розвитку.  2016.  № 1 (18). С. 22-32. 

6. Дубоделова А.В. Особливості та тенденції розвитку сільського туризму в Україні. 

Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.2. С. 118-122. 

7. Засенко А., Фролов И. Виды экстремального туризма в Украине. URL: 

http://statuspress.com.ua/nisha/kakie-vidyekstremalnogo-turizma-vygodno-razvivat-vukraine.html 

8. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2015 р. 

URL: http://bogoslov-club.org.ua/?p=7763.  

9. Матеріали офіційного сайту Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні. URL: http://www.greentour.com.ua/ukrainian/news.  

10. Курорти та санаторії України. URL: http://sankurort.ua/.  

11. Курорты мира.   URL: http://www.tourua.com/ru/resort/ 

12. Михайлюк О.Л. Перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму в Одеській 

області. Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська 

асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. 2013. № 2 (181).                                   

С. 132–140. 

13. Мулик К. В. Методична система використання спортивно-оздоровчого туризму в 

процесі фізичного виховання школярів і студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра 

пед. наук : спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). 

Чернігів, 2016.  40 с. 

14. Офіційний сайт Союзу лікувальних курортів Чеської Республіки. URL: 

http://www.lecebne-lazne.cz.  

15. Офіційний сайт туроператора по Словаччині «Перікон Європа Тур». URL: 

http://www.go2slovakia.eu. 

16. Парфіненко А. Ю. Проблеми та перспективи розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в Україні (у порівнянні з країнами центральної Європи. Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна.  2018.   № 7.  С. 130-135. 

17. Патійчук В. О. Особливості сучасного розвитку християнського паломницького 

туризму в Ізраїлі. Актуальні проблеми країнознавчої науки»: матеріали І Міжнар. наук.-практ. 

http://statuspress.com.ua/nisha/kakie-vidyekstremalnogo-turizma-vygodno-razvivat-vukraine.html
http://www.greentour.com.ua/ukrainian/news
http://www.tourua.com/ru/resort/
http://www.go2slovakia.eu/


 

 

Інтернет-конференції:(м. Луцьк, 9-10 жовтня 2014 р.) / за ред. В. Й. Лажніка. Луцьк: Вежа-Друк,                       

С.  20-25. 

18. Правове регулювання сільського зеленого туризму в Україні. URL: 

http://www.palitra-buk.com.ua/show/news/id:77.html.  

19. Про сільський аграрний туризм: Проект Закону України. URL: http://www. 

agronews.in.ua/ node/2152.  

20. Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність: Проект Закону України. 

URL:www.ruraltourism.com.ua/?a=viewmaterial&id=9.- 2012р. 

21. Туристична діяльність в Одеській області. Статистичний бюлетень за 2013 р.  

Головне управління статистики в Одеській області.  Одеса, 2013.  51 с. 

22. Устименко Л.М. Історико-суспільні аспекти становлення та розвитку лікувально-

оздоровчого туризму. Питання культурології.  2014.  Вип. 30.  С. 134-142. URL: 

http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Pkl_2014_30_19 

23. Форми екстремального туризму та країни світу як регіони з екстремальним 

потенціалом. URL: http://ua.textreferat.com/referat-481-5.html 

24. Цибух В. І. Роль та значення спортивного туризму в соціально–економічному 

розвитку регіонів. Вісник Чернівецького торговельно–економічного інституту. Економічні 

науки.2015.  Вип.2.  С.104-109. 

25. Яковенко В.Д. Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні.   

Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2013.  Вип. 3 (4).  С. 121-125. 

 

 

 

 

 

 

9. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 20__ / 20__ Н.Р.
1
 

                                                           
1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні кафедри 

до початку навчального року 
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