
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

Спеціалізовані види  туризму (сільський,  зелений, оздоровчий, молодіжний, 

спортивний, екстремальний)
 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова    

Форма навчання: денна 

Освітній ступінь: бакалавр 
Галузь знань:   24 Сфера обслуговування     

Спеціальність:   242 Туризм        

Освітня програма:              Туризм 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: 24 - лекції; 24 - семінарські; 72 - самостійна робота) 
Мова викладання: українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі  Moodle ( посилання): 

https://idgu.in.ua/course/view.php?id=743#section-1 
 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Шевченко-Перепьолкіна Радислава Іванівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент 

Кафедра: управління підприємницькою та туристичною діяльністю  

Робочий e-mail: radislava.izm@i.ua 
Години консультацій на кафедрі: понеділок, 13.10-14.30 

 

3.Опис та мета дисципліни 

 
Дисципліна «Спеціалізовані види  туризму (сільський, зелений, оздоровчий, молодіжний, 

спортивний, екстремальний) » є однією із вибіркових  для студентів спеціальності 242 «Туризм». 

Даний курс охоплює ключові теоретико-методологічні основи ефективної організації 

спеціалізованого туризму. Курс «Спеціалізовані види  туризму (сільський, зелений, оздоровчий, 

молодіжний, спортивний, екстремальний)»  дозволяє дати студентам глибокі знання щодо 

організації  сільського, екологічного, молодіжного та спортивного туризму; вивчення основних 

принципів організації спеціалізованого туризму, набуття практичних навичок для самостійного 

вирішення організаційних проблем щодо формування інформаційної бази організації 

спеціалізованого туризму, структури та складу даної інформаційної бази; координації процесів 

організації спеціалізованого туризму; визначення результатів та особливостей організації 

спеціалізованого туризму.  

  Необхідність вивчення  дисципліни обґрунтовується   стрімким   розвитком  туристичної  

галузі, значними та глибокими змінами в світовій економіці та міжнародних відносинах. 

Спостерігається стійка тенденція подальшого зміцнення всебічного співробітництва країн, 

поглиблення інтеграційних процесів, розширення торгівлі, наукових і культурних зв'язків. 

Важливою складовою цих процесів виступають туристичні зв'язки, що мають вагомий вплив на 
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світове господарство та міжнародні відносини. 

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. 

Особливість дисципліни  «Спеціалізовані види  туризму (сільський, зелений, оздоровчий, 

молодіжний, спортивний, екстремальний)»  полягає  у  поєднанні  історичного розвитку  та 

основних дефініцій   спеціалізованого  туризму (тема 1), та  сучасного стану  розвитку  різних 

видів туризму (теми 2-9).  

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетентностями, що 

формуються під час вивчення наступних  дисциплін:   «Географія та історія туризму»,  Туристичні  

ресурси  України», «Вступ до спеціальності  з основами наукових досліджень», «Туристичне 

краєзнавство», «Туристичне  країнознавство».  

«Спеціалізовані види  туризму (сільський, зелений, оздоровчий, молодіжний, спортивний, 

екстремальний)»  тісно пов’язані   з такими предметами як:  «Маркетинг туризму», «Менеджмент 

туризму», «Спеціалізовані  туристичні  ринки»,  «Туристичне  країнознавство», «Спеціалізовані 

види туризму (подієвий, етнографічний, релігійний)». «Організація екскурсійної   діяльності». 

4. Результати навчання 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Туризм»  державного ступеня  бакалавр  зі спеціальності  242 Туризм.  

1. Знання.  

- спеціальні  види туристичної діяльності, їх особливості та взаємозв’язок;  

-  класифікацію видів туристичної діяльності;  

- основну  термінологію та її особливості; 

-  нормативно-правові основи функціонування різних видів туризму; 

- ресурсне  забезпечення спеціальних видів туристичної діяльності; 

-  основи організації різних видів туристичної діяльності; 

-  тенденції 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; 

- сформовувати релевантну інформаційну базу щодо організації спеціалізованого туризму,  

-     визначити вимоги щодо особливостей організації спеціалізованого 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. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1.  Історичний розвиток та основні дефініції  спеціалізованого  туризму 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні 
матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Основні етапи історичного розвитку світового  

туризму 

2. Основні дефініції спеціалізованого туризму. 

Визначення поняття «спеціалізований туризм». 

3. Основні мотиви та цілі спеціалізованих  видів 

туризму. 

1.Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 

2. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: 

підручник. Київ: Знання, 2010.  502 с. 

3. 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. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Основні етапи історичного розвитку 

світового  туризму 

2. Основні дефініції спеціалізованого туризму. 

Визначення поняття «спеціалізований туризм». 

3. Основні мотиви та цілі спеціалізованих  видів 

туризму. 

1. Бабкин А. В. Специальные виды 

туризма: учеб. Пособие. Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 251 с. 

2. Гонтаржевська Л. І. Ринок 

туристичних послуг в Україні: навч. 

посіб. Донецьк: Східний видавничий дім, 

2008. 180 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Туризм у межах країни, національний та 

міжнародний туризм. 

Вікові категорії туристів.  

Класифікація туристів Всесвітньої туристської 

організації.  

Види спеціалізованого туризму. 

 Ознаки класифікації спеціалізованих видів 

туризму. 

Дати визначення наступним поняттям:  
спеціалізований туризм, пізнавально-діловий 
туризм. 

1.Свірідова Н. Д. Управління 

регіональним розвитком туризму: 

підручник  Східноукр. нац. ун-т ім.  В. 

Даля. Луганськ: Ноулідж, 2010.   214 с. 

2.Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 

3. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: 

підручник. Київ: Знання, 2010.  502 с. 

 

 

Тема № 2-3. Сільський зелений туризм: історія та сучасний стан 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Основні поняття та визначення: сільський 

туризм, агротуризм, екотуризм і зелений туризм 

2. Мета і мотивація вибору відпочинку в 

сільській місцевості (за типом green rural tourizm 

або green village tourism). 

3. Історія розвитку сільського зеленого туризму 

(виникнення і становлення приватних засобів 

розміщення за типом В&В) 

4. Сільський зелений туризм у сучасному 

туристському бізнесі 

5. Державна підтримка  розвитку сільського 

зеленого туризму 

6. Законодавча база сільського зеленого туризму. 

1. Дубоделова А.В. Особливості та тенденції 

розвитку сільського туризму в Україні. 

Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 

23.2. С. 118-122. 

2. Правове регулювання сільського зеленого 

туризму в Україні. URL: http://www.palitra-

buk.com.ua/show/news/id:77.html.  

3. Про сільський аграрний туризм: Проект 

Закону України. URL: http://www. 

agronews.in.ua/ node/2152.  

4. 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.  

5. Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю.,                 

http://buklib.net/books/30046/
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Шамара  І.М. Сільський  зелений  туризм: 

навч. посіб. Видав. Українська книга, 2019.             

178 с. 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Основні поняття та визначення: сільський 

туризм, агротуризм, екотуризм і зелений туризм 

2. Мета і мотивація вибору відпочинку в 

сільській місцевості (за типом green rural tourizm 

або green village tourism) 

3. Історія розвитку сільського зеленого туризму 

(виникнення і становлення приватних засобів 

розміщення за типом В&В) 

4. Сільський зелений туризм у сучасному 

туристському бізнесі 

5. Державна підтримка  розвитку сільського 

зеленого туризму 

6. Законодавча база сільського зеленого туризму. 

1. Про аграрний туризм та агротуристичну 

діяльність: Проект Закону України. 

URL:www.ruraltourism.com.ua/?a=viewmaterial

&id=9.- 2012р. 

2. Швец Ю. Ю. Формирование 

региональной системы управления 

инновационным развитием сферы                 

туризма: монография.  Симферополь: 

ДИАЙПИ, 2012.  338 с. 

3..Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 
4.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. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати  повідомлення 
1. 1.Сільський туризм – альтернативний вид 

туризму. 

2. 2.Сільський туризм та етнотуризм.  

3. 3.Сільський туризм в межах ландшафтних 

парків. 

4. 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  

10. Якість як визначальний чинник  пропозиції 

сільського туризму. 

Дати визначення поняттям: сільський зелений 

туризм, сільський туризм, агротуризм, 

фермерський туризм, агрооселя, садиба, котедж, 

агроготель, бунгало.  
Завдання 1.  

Підготувати презентацію на тему «Реалії розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні на початку 

ХХІ ст. Сільський зелений туризм в (обрати 

область)». Завдання 2.  

1. Кляп М. П. Сучасні різновиди 

туризму: навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 

334 с. 

2. Матеріали офіційного сайту Спілки 

сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму в Україні. URL: 

http://www.greentour.com.ua/ukrainian/ne

ws.  

3. Туристична діяльність в Одеській 

області. Статистичний бюлетень за 2013 

р.  Головне управління статистики в 

Одеській області.  Одеса, 2013.  51 с. 

 4. Яковенко В.Д. Перспективні напрями 

розвитку зеленого туризму в Україні.   

Інформаційні технології в освіті, науці та 

виробництві. 2013.  Вип. 3 (4).  С. 121-

125. 
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Створити проєкт гостьової садиби, враховуючи 

характеристики обраного туристичного регіону. 

Охарактеризувати основні та додаткові послуги та 

споживачів. 

 

               Тема 4.  Спортивно-оздоровчий  туризм 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Особливості спортивно-оздоровчого 

туризму  

2. Характеристика основних видів спортивно-

оздоровчого туризму: 

- пішохідний і гірський туризм; 

- лижний туризм; 

- водний туризм; 

- велосипедний туризм; 

- спелеологічний туризм. 

1. Грабовський Ю. А. Спортивний 

туризм: навч. посіб. Тернопіль: навч. 

книга Богдан, 2009.  304 с 

2. Абрамов В. В. Спортивний туризм: 

підруч. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 

Харків: ХНАМГ, 2011. 367 с. 

3. 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. 

Семінарське заняття (2 год.): 

3. Особливості спортивно-оздоровчого 

туризму  

4. Характеристика основних видів спортивно-

оздоровчого туризму: 

- пішохідний і гірський туризм; 

- лижний туризм; 

- водний туризм; 

- велосипедний туризм; 

спелеологічний туризм. 

1.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. 

2.Грабовський Ю. А. Спортивний туризм: 

навч. посіб. Тернопіль: навч. книга 

Богдан, 2009.  304 с 

 

Завдання для самостійної роботи: 

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. 

Дати визначення  наступним поняттям: 

спортивно-оздоровчий туризм,   пішохідний,  

гірський туризм;  лижний туризм;   водний 

туризм; велосипедний туризм;  спелеологічний 

туризм. 

1. Грабовський Ю. А. Спортивний 

туризм: навч. посіб. Тернопіль: навч. 

книга Богдан, 2009.  304 с 

2. Абрамов В. В. Спортивний туризм: 

підруч. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 

Харків: ХНАМГ, 2011. 367 с. 

 

 

 

 

 

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


Тема 5. Основи лікувально-оздоровчого  туризму 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Наука курортологія 

2. Типи курортів 

3. Всесвітньо відомі лікувальні курорти 

4. Основні методи лікування та оздоровлення, 

що застосовуються на сучасних європейських 

курортах (на прикладі Італії) 

 

 

 

 

 

1. Заваріка Г.М. Курортна справа: навч. 

посіб. Видавництво «Центр учбової 

літератури», 2015.  352 с. 
2.Курорти та санаторії України. URL: 

http://sankurort.ua/.  

Курорты мира.   URL: 

http://www.tourua.com/ru/resort/ 

3.Офіційний сайт Союзу лікувальних курортів 

Чеської Республіки. URL: http://www.lecebne-

lazne.cz.  

4.Офіційний сайт туроператора по Словаччині 

«Перікон Європа Тур». URL: 

http://www.go2slovakia.eu.  

Семінарське заняття (4 год.): 

1.Наука курортологія 

2.Типи курортів 

3.Всесвітньо відомі лікувальні курорти 

4.Основні методи лікування та оздоровлення, що 

застосовуються на сучасних європейських 

курортах (на прикладі Італії) 

 

1. Парфіненко А. Ю. Туристичне 

країнознавство: підруч. 2-ге вид., перероб. і 

доповн.  Київ: Знання, 2015. 551 с. 

2. Билим О. С. Розширення послуг 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні  

Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017.               

№ 4. С. 62-71.  

3.  Галасюк С. С. Сучасний стан розвитку 

санаторно-курортної бази в Україні. 

Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2017.                    № 15.  С. 197-202. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати  повідомлення  
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 
Дати визначення  наступним  поняттям: 

курортологія, бальнеологія, курорт, 

бальнеотерапія,   грязелікування,  

бальнеологічний курорт 
Завдання: 

Обрати один з найвідоміших лікувально-оздоровчих 

об’єктів світу, дати загальну характеристику історії 

існування та визначити основні послуги. Дані 

подати у вигляді презентації. 

1.Заваріка Г.М. Курортна справа: навч. 

посіб. Видавництво «Центр учбової 

літератури», 2015.  352 с. 
2.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 

3.Сорокіна Г.О. Екологічний туризм: навч. 

посіб. Держ. закл. «Луганський нац. ун-т імені 

Тараса Шевченка, 2013.  206 с 
 

 

 

 

 

 

http://www.tourua.com/ru/resort/


        Тема 6.  Розвиток  оздоровчого   туризму  в Україні 

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття оздоровчого туризму. 

2. Основні етапи становлення та розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 

3. Інфраструктура санаторно-курортного 

комплексу на сучасному етапі. 
 

 

 1.Дубінський С. В. Визначення факторів, 

які забезпечують розвиток медичного та 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні 

Академічний огляд. 2017.  № 2 (47).                            

С. 12-20. 

 2. 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. 

3. Інтернет-проект «Санаторії та курорти 

України». URL: http://www.sanikur. com. 
4.Туристичний портал «Truskavets 

Travel».URL: http://www.truskavets.travel. 

Семінарське заняття (2 год.): 

 1. Поняття оздоровчого туризму. 

2. Основні етапи становлення та розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 

3. Інфраструктура санаторно-курортного 

комплексу на сучасному етапі. 

1. Дубінський С.В. Проблеми 

забезпечення якості послуг в медичній 

галузі України. Європейський вектор 

економічного розвитку.  2016.  № 1 (18).                

С. 22-32. 

2.Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. 1.Оздоровчий туризм: основні поняття, аналіз 

організації на світових і вітчизняних курортах. 

2.Ресурсний потенціал  оздоровчого туризму в 

Україні . 

2. 3.Оздоровчий  туризм в Карпатах.  

Г4. Географія розвитку оздоровчого туризму в 

Україні. 
Завдання: 

 Проаналізувати туристично-рекреаційні ресурси 

(обрати область) області та розробити перспективну 

програму обслуговування в рамках лікувально-

оздоровчого туризму. 

 

1.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. 
2.  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. 

 

              Тема 7. Екстремальний туризм та  його   види 
 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні 
матеріали та ресурси 

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


Лекція (4 год.): 

1.Поняття про екстремальний туризм 

2. Основні види екстремального туризму 

3. Водні види екстремального туризму 

4. Наземні види екстремального туризму 

5. Гірські види екстремального туризму 

6. Повітряні види екстремального туризму 

7. Екзотичні види екстремального туризму 

8. Розвиток екстремальних різновидів                     

спортивно-оздоровчого туризму в Україні 

1. Засенко А., Фролов И. Виды 

экстремального туризма в Украине. URL: 

http://statuspress.com.ua/nisha/kakie-

vidyekstremalnogo-turizma-vygodno-razvivat-

vukraine.html  

2. Форми екстремального туризму та країни 

світу як регіони з екстремальним 

потенціалом. URL: 

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

Семінарське заняття (4 год.): 

1.Поняття про екстремальний туризм 

2. Основні види екстремального туризму 

3. Водні види екстремального туризму 

4. Наземні види екстремального туризму 

5. Гірські види екстремального туризму 

6. Повітряні види екстремального туризму 

7. Екзотичні види екстремального туризму 

8. Розвиток екстремальних різновидів                     

спортивно-оздоровчого туризму в Україні  

 

1.Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 

2.Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: 

підручник. Київ: Знання, 2010.  502 с. 

3.Свірідова Н. Д. Управління 

регіональним розвитком туризму: 

підручникю Східноукр. нац. ун-т ім.                    

В. Даля. Луганськ: Ноулідж, 2010.   214 с. 

4. Бабкін А.В.  Спеціальні  види  туризму: 

навч. посіб: Фенікс, 2008. 252с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 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.  
 Дати визначення  наступним поняттям:  

екстремальний туризм,  дайвінг, вейкбордінг,   

водні лижі, віндсерфінг,  серфінг, каякинг, 

слаломний каякинг, родео, рафтінг, 

маунтінбайкин, спелеологія, альпінізм, 

сноубордінг, парашутний спорт, фристайл, 

скайсерфінг, BASE jumping, дельтапланеризм, 

космічний туризм,  джайлоо туризм  

1.Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 

2.Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: 

підручник. Київ: Знання, 2010.  502 с. 

3.Свірідова Н. Д. Управління 

регіональним розвитком туризму: 

підручникю Східноукр. нац. ун-т ім.                    

В. Даля. Луганськ: Ноулідж, 2010.   214 с. 

 

 

 Тема 8. Основи та види релігійного туризму 

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. 1.Географія туризму, визначення та різновиди 

релігійного туризму 

2. 2.Центри християнського паломництва 

3.  3.Паломницький туризм, його види та 

особливості. 

1.Любіцева О. О. Паломництво та 

релігійний туризм: навчальний посібник.  

Київ: Альтепрес, 2011.  416 с. 
2.Устименко Л. М. Основи туризмознавства: 

навч. посіб. Київ, 2011. 345 с. 
3.Звіт про мережу церков і релігійних 



4. 4. Екскурсійний туризм релігійної тематики організацій в Україні станом на 01.01.2015 р. 

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

4. Києво-Печерська лавра/ URL: 

http://www.truechristianity.info/churches/kiyevo

pecherskaya_lavra.php 

Семінарське заняття (4 год.): 

 1.Географія туризму, визначення та різновиди 

релігійного туризму 

5. 2.Центри християнського паломництва 

6.  3.Паломницький туризм, його види та 

особливості. 

4. Екскурсійний туризм релігійної тематики 

1.Сапєлкіна З. П. Релігійний туризм: 

Навчальний посібник.  Київ: Альтапрес, 

2009. 244 с. 

2.Любіцева О.О. Паломництво і 

релігійний туризм: монографія  Київ: 

Істина, 2011.           328 с. 

3.Патійчук В. О. Особливості сучасного 

розвитку християнського паломницького 

туризму в Ізраїлі. Актуальні проблеми 

країнознавчої науки»: матеріали 

І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-

конференції:                      (м. Луцьк, 9-

10 жовтня 2014 р.) / за ред.                     В. 

Й. Лажніка. Луцьк: Вежа-Друк,                       

С.  20-25. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати  повідомлення 
1. 1.Основні регіони паломницького туризму.  

2. 2.Індустрія релігійного туризму 

3. 3.Історія православного паломництва 

4. 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. 

Дати  визначення наступними поняттям:  

паломництво, Медіна, Єрусалим, релігійний 

туризм, паломницький туризм. 

1.Релігійний туризм: термінологічний 

словник – довідник / авторупорядник Т. 

Божук. Львів: Український бестселер, 

2010.  152 с. 

2.Любіцева О. О. Паломництво та 

релігійний туризм: навчальний посібник.  

Київ: Альтепрес, 2011.  416 с. 
3.Устименко Л. М. Основи туризмознавства: 

навч. посіб. Київ, 2011. 345 с. 
 

 

Тема 9. Розвиток  геотуризму в Україні. 

 

Перелік питань, що виноситься на 
обговорення 

Рекомендовані джерела, 

допоміжні 
матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття «геотуризм» та його цілі.  

2. Стратегічний аналіз  розвитку геотуризму 

в  Україні 

3. SWOT-аналіз розвитку геотуризму в 

Україні  

4. Сучасні різновиди геотуризму 

 1. 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. 



2.Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 

3.Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: 

підручник. Київ: Знання, 2010.  502 с. 

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.  Поняття «геотуризм» та його цілі.  

2. Стратегічний аналіз  розвитку геотуризму 

в  Україні 

3. SWOT-аналіз розвитку геотуризму в 

Україні  

  4.Сучасні різновиди геотуризму 

 

1.Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські 

ресурси України: Методологія та методика 

аналізу, термінологія, районування: 

монографія.  Київ: В-во Київського 

університету, 2001.395с. 

2.Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 
 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Стратегія розбудови геотуризму 

2. Розвиток темного  туризму 

3. Термальний туризм 

4. Грибний туризм  в Україні 

 Дати визначення  наступним поняттям:   

геотуризм, SWOT-аналіз, SPACE-аналіз. 

 1.Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти)  Київ: Альтерпрес, 

2002.436 с. 

2.Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: 

навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 334 с. 

3.Кіптенко В. К. Менеджмент туризму: 

підручник. Київ: Знання, 2010.  502 с. 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 
 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських заняттях. 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був відсутній на 

семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до 

навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив 

заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які 

навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні 

завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є 

обов’язковою. У випадку відсутності студента на проміжному 

контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата 

складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях   є 

підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 
 

7. Проміжний контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

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

або green village tourism) 

2. Центри християнського паломництва 

http://buklib.net/books/30236/
http://buklib.net/books/30236/


Тестові завдання: 

1.Сільський зелений туризм, це:  

а) вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) 

для відпочинку та отримання ними послуг;  

б). вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у місті для відпочинку та 

отримання ними послуг;  

в). вид туризму, що передбачає тимчасове працевлаштування у сільській місцевості (селі) 

для отримання додаткового прибутку; 

г)  жодна відповідь не є вірною. 

2. Спеціалізований туризм - це система окремих сегментів туризму, в основу виділення яких 

поставлено:  

a) тривалість подорожі; 

б) вік туристів; 

в) мету подорожі; 

г) відстань. 

3. Який вид курортно-оздоровчого туризму базується на використанні природної мінеральної 

води:  

a) апітерапія; 

б) кліматотерапія; 

 в) бальнеотерапія; 

 г) таласотерапія. 

          4. До вітрильних видів спорту та активного відпочинку відносяться:  

        a) рафтинг; 

        б) сноубординг; 

        в) сноукайтінг; 

        г) боулдерінг. 

5. Лікувально-оздоровчий туризм найбільш розповсюджений в: 

а) Європейському  макрорегіоні 

б) Азіатсько-Тихоокеанському 

в) Американському 

г) Африканському 

6. Лікувально-оздоровчий туризм  

а) включає поїздки з метою ознайомлення з природними і історико-культурними пам’ятками, 

музеями, театрами; 

 б) обумовлений потребою в лікуванні різного роду захворювань і оздоровленні організму після 

перенесених захворювань; 

в)охоплює подорожі із службовими або професійними цілями без отримання доходів за місцем 

тимчасового перебування; 

г) переслідує мету відвідування місця «народження або походження родини» 

7. Вид туристської діяльності юнацтва і підлітків, що реалізовується як в рамках національних 

кордонів, так і на регіональному та світовому рівнях 

а)музейний туризм; 

б)освітній туризм; 

в) молодіжний туризм; 

г)релігійний туризм 

8. Подорож однієї людини за власною програмою 

а)індивідуальний туризм; 

б) туристична поїздка; 

в)комерційний туризм; 

г) спеціалізований туризм 

9. Вперше термін "спеціалізований туризм" з'являється в роботі  

а) М.П. Крачила; 

б) В. Бабарицької; 

в) О. Малиновської; 



г) С.В. Дутчак 
10. Комплексна багатогранна діяльність, яка охоплює проведення часу на природі, фермі або 

приватному домогосподарстві 

а) екологічний туризм; 

б) сільський туризм; 

в) соціальний туризм; 

г) паломницький туризм. 

 

Форма підсумкового контроля залік 

Залік  виставляється на останньому  семінарському  занятті ( результати поточного та 

проміжного контролю).  

 

Перелік питань для   самоконтролю:   

 

1. Основні етапи історичного розвитку світового  туризму 

2. Основні дефініції спеціалізованого туризму. Визначення поняття «спеціалізований туризм». 

3. Основні мотиви та цілі спеціалізованих  видів туризму 

4. Класифікація видів туризму. 

5. Вікові категорії туристів. Класифікація туристів Всесвітньої туристської організації. 

6. Туристичні ресурси 

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

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

green village tourism) 

9. Історія розвитку сільського зеленого туризму (виникнення і становлення приватних засобів 

розміщення за типом В&В) 

10. Сільський зелений туризм у сучасному туристському бізнесі 

11. Державна підтримка  розвитку сільського зеленого туризму 

12. Законодавча база сільського зеленого туризму. 

13. Особливості спортивно-оздоровчого туризму  

14. Характеристика основних видів спортивно-оздоровчого туризму: 

15. Пішохідний і гірський туризм; 

16. Лижний туризм; 

17. Водний туризм; 

18. Велосипедний туризм; 

19. Спелеологічний туризм. 

20. Наука курортологія 

21. Типи курортів 

22. Всесвітньо відомі лікувальні курорти 

23. Основні методи лікування та оздоровлення, що застосовуються на сучасних європейських 

курортах (на прикладі Італії) 

24.  Поняття оздоровчого туризму. 

25. Основні етапи становлення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 

26. Інфраструктура санаторно-курортного комплексу на сучасному етапі. 

27.  Поняття про екстремальний туризм 

28. Основні види екстремального туризму 

29. Водні види екстремального туризму 

30. Наземні види екстремального туризму 

31. Гірські види екстремального туризму 

32. Повітряні види екстремального туризму 

33. Екзотичні види екстремального туризму 

34. Розвиток екстемальних різновидів спортивно-оздоровчого туризму в Україні 

35. Географія туризму, визначення та різновиди релігійного туризму 

36. Центри християнського паломництва 

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/


37.  Паломницький туризм, йогов иди та особливості. 

38.   Екскурсійний туризм релігійної тематики 

39. Поняття «геотуризм» та його цілі.  

40. Стратегічний аналіз  розвитку геотуризму в  Україні 

41. SWOT-аналіз розвитку геотуризму в Україні  

42.  Сучасні різновиди геотуризму 

43. Медичне страхування туристів 

44. Майнове страхування 

45. Страхування цивільної відповідальності 

46. Вимоги безпеки при туристичному обслуговуванні. 

47. Державне регулювання туристичної діяльності 

48. Психологія безпечного туризму. 

49. Ресурсний потенціал  оздоровчого туризму в Україні  

50. Оздоровчий  туризм в Карпатах  

51. Географія розвитку оздоровчого туризму в Україні.  

 

Приклад тестових завдань: 

 

1.Що не є завданням «Курортології»: 

 а) вплив лікувальних природно-ресурсних факторів на розвиток курортної справи;  

б) інноваційний розвиток та санітарна охорона курортів;  

в) регулювання здійснення курортної діяльності в Україні.  

2. «Наукові основи цілющих властивостей природних лікувальних факторів та механізми їх 

впливу на організм людини» - це: 

 а) об’єкт дисципліни; 

 б) предмет дисципліни; 

 в) мета дисципліни.  

3. Курортологія використовує досягнення і методи суміжних наукових дисциплін:  

а) загальної кліматології;  

б) фізіології, гігієни; 

 в) всі відповіді правильні. 

4.Розділами курортології є: 

 а) бальнеологія, бальнеотерапія і бальнеотехніка;  

б) грязелікування, медична кліматологія і кліматотерапія;  

в) всі відповіді правильні.  

5. Найстаріший бальнеологічний курорт (на мінеральних водах) в Україні виник:  

а) в Трускавці; 

 б) у Шкло; 

 в) в Моршині. 

6. Найстаріший бальнеологічний курорт (на грязях) в Україні виник: 

 а) на Одеських лиманах; 

 б) на Сакському озері; 

 в) на Славянских озерах.  

7. У зв'язку з тим, що ситуація в санаторно-курортній галузі різко погіршилася:  

а) зросла захворюваність на туберкульоз;  

б) серцево-судинна патологія;  

в) шлунково-кишкові захворювання.  

8. Істотним гальмом на шляху відновлення і розвитку санаторно-курортного комплексу України не 

є:  

а) відсутність чіткого законодавства про курортну діяльність; 

 б) проблеми власності ;  

в) розуміння важливості охорони здоров’я . 



9.Сучасні рекреаційні потреби людей у розвинутих країнах - це: 

а) відпочинок на дивані;  

б) активний відпочинок;  

в) інтенсивне лікування. 

 10. Стан здоров'я українців:  

а) погіршується; 

б) покращується;  

в) залишається без змін 

11.Найбільше країн з найпримітивнішими рекреаційними потребами у:  

а) Європі;  

б) Африці;  

в) Австралії.  

12. Потреба в лікуванні в Україні задовольняється за оцінками спеціалістів:  

а) на 50 %  

б) менше за 10 % 

 в) на 80 %  

13. До країн з високорозвинутою курортною інфраструктурою не належить:  

а) Канада; 

 б) Нова Зеландію;  

в) Бразилія. 

14. Сільський зелений туризм, це: 

 а). вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) для 

відпочинку та отримання ними послуг; 

 б) вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у місті для відпочинку та 

отримання ними послуг; 

 в). вид туризму, що передбачає тимчасове працевлаштування у сільській місцевості (селі) для 

отримання додаткового прибутку.  

15. Головні фактори активного розвитку сільського туризму в країнах другої хвилі:  

а). зменшення тривалості робочого часу, збільшення кількості платних відпусток, зростання рівня 

освіти, розвиток транспортної мережі; 

 б). втрата конкурентоздатності основних агропродуктів на міжнародному ринку; необхідність 

реструктуризації сільського господарства з метою підвищення його ефективності; скорочення 

числа зайнятих в основному виробництві;  

в) необхідність переорієнтації, розосередження туристичних потоків; необхідність знизити 

навантаження на навколишнє середовище, особливо, в прибережних та курортних зонах. 

16. Рушійною силою бурхливого розвитку сільського зеленого туризму є: 

 а). інтенсивний розвиток інфраструктури в сільській місцевості;  

б) наявність потужних іноземних інвестицій в розвиток села;  

в) швидко зростаючий попит на рекреацію на природі.  

17. Визначальні чинники виникнення сільського зеленого туризму в країнах першої хвилі: 

 а) зменшення тривалості робочого часу, збільшення кількості платних відпусток, зростання рівня 

освіти, розвиток транспортної мережі;  

б) втрата конкурентоздатності основних агропродуктів на міжнародному ринку; необхідність 

реструктуризації сільського господарства з метою підвищення його ефективності; скорочення 

числа зайнятих в основному виробництві;  

в) необхідність переорієнтації, розосередження туристичних потоків; необхідність знизити 

навантаження на навколишнє середовище, особливо, в прибережних та курортних зонах. 

18. Об’єкти сільського зеленого туризму: 

 а) спортивні центри, стадіони, аквапарки, басейни; 

 б) садиби; культурно-етнографічні центри, сільськогосподарські тематичні парки та центри;  

в) освітні та медичні заклади, фінансові установи, центри зайнятості. 



 19. SWOT-аналіз в стратегічному плануванні розвитку сільського зеленого туризму, полягає в 

розділенні чинників і явищ на чотири категорії:  

а) сильні сторони, слабкі сторони, можливості, небезпеки;  

б) сильні сторони, слабкі сторони, потреби, преференції;  

в) можливості, небезпеки, перспективи, альтернативи. 

20. Рушійною силою бурхливого розвитку сільського зеленого туризму є:  

а) інтенсивний розвиток інфраструктури в сільській місцевості;  

б) наявність потужних іноземних інвестицій в розвиток села;  

в) швидко зростаючий попит на рекреацію на природі.  

21. Об’єкти сільського зеленого туризму: 

 а) спортивні центри, стадіони, аквапарки, басейни;  

б) садиби; культурно-етнографічні центри, сільськогосподарські тематичні парки та центри; 

 в)освітні та медичні заклади, фінансові установи, центри зайнятості. 

22. Визначальні чинники виникнення сільського зеленого туризму в країнах першої хвилі:  

а) зменшення тривалості робочого часу, збільшення кількості платних відпусток, зростання рівня 

освіти, розвиток транспортної мережі;  

б) втрата конкурентоздатності основних агропродуктів на міжнародному ринку; необхідність 

реструктуризації сільського господарства з метою підвищення його ефективності; скорочення 

числа зайнятих в основному виробництві;  

в) необхідність переорієнтації, розосередження туристичних потоків; необхідність знизити 

навантаження на навколишнє середовище, особливо, в прибережних та курортних зонах  

23. Об’єкти сільського зеленого туризму:  

а) спортивні центри, стадіони, аквапарки, басейни;  

б) садиби; культурно-етнографічні центри, сільськогосподарські тематичні парки та центри;  

в) освітні та медичні заклади, фінансові установи, центри зайнятості. 

24. Сільський зелений туризм, це: 

 а) вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у сільській місцевості (селі) для 

відпочинку та отримання ними послуг; 

 б) вид туризму, що передбачає тимчасове перебування туристів у місті для відпочинку та 

отримання ними послуг; 

 в)вид туризму, що передбачає тимчасове працевлаштування у сільській місцевості (селі) для 

отримання додаткового прибутку. 

25.Туристичне районування в сільському зеленому туризмі: 

 а) Західний регіон – перелічити області;  

б) Центральний і Північний регіон – перелічити області;  

в) Східний регіон – перелічити області; 

 г) Південний регіон – перелічити області. 
 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 
Таблиця 1. 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

залік 



 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час  поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати  

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до   

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в  

ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-

navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf  

 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів 

 (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських заняттях 

та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100- 

бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів  

(проміжний контроль) – за 

результатами  виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний контроль) 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна та 

самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Таблиця 2  

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів  

на семінарських заняттях  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним 

способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але 

при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 

незначні помилки. 

90-100 

зараховано 89-70 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Презентація до теми 5 

Конспект тем для самостійної роботи 5 

Реферат 5 

Розв’язання задач (ситуацій) 5 

Проходження курсів у відповідності до тем навчальної 

дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та ін. 

5 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань складає 

5 балів. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з усними 

джерелами є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її опрацьовувати. 

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та 

оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при 

оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями розв’язання задач (ситуацій) знання методики здійснення розрахунків, вміння 

нестандартно підходити до розв’язання управлінських ситуацій та робити обґрунтовані висновки. 

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 індивідуальних (групових) завдань 

 
ІНДЗ виконується студентами самостійно протягом вивчення дисципліни з проведенням 

консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу та оприлюдненні 

результатів під час проведення підсумкового практичного заняття з дисципліни. 

1. Розробити  програму паломницького дводенного туру  



2. Розробити  дводенну програму етнографічного туру  ( в Україні, Одеській області).  

3. Розробити триденну  програму подієвого туру ( за кордон на вибір) 

4. Розробити триденну  програму релігійного туру ( в Україні або за кордоном) 

5. Розробити триденну  програму    екстремального - туру ( в Україні або за кордоном) 

6. Розробити десятиденну  програму    лікувально- оздоровчого туру ( за кордоном) 

 

Презентація туру  на останньому семінарському занятті. 

 
Завдання:  

 Проаналізувати стан та перспективи розвитку екстремального туризму у … області (краї, регіоні, 

курорті).Дані подати у вигляді презентації.  

Завдання:  

За вихідними даними з таблиці необхідно розробити екстремальну подорож і оформити наступні 

документи: 1. Технологічна карта туристської подорожі  

2. Графік завантаження туристського підприємства  

3. Інформаційний листок до путівки туристської подорожі  

4. Паспорт траси походу 

 

               Вихідні дані для проєктування траси походу 

 
          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 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30» – для дисциплін, 

викладання яких завершується заліком. 

Загальна оцінка за модульну контрольну роботу є середнім арифметичним оцінок за кожне 

питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на  коефіцієнт 0,3. 

 
 I Теоретичне питання     10 балів 

II Теоретичне питання  10 балів 

Тестові завдання (10 питань)  1 бал за вірну відповідь =10 балів 

Усього 30 балів 

 

 

         Викладач                 Шевченко-Перепьолкіна Р.І.  
(підпис )                                                                        (ПІБ) 
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