
«Місце України у глобальному 
просторі через призму 

розвитку туризму»
Віртуальна виставка



Туризм – важливе соціальне явище сучасності. Ні для кого не є секрет, що туризм в 
останні десятиліття відчув на собі вплив світової глобалізації. Яке місце відведено 

Україні в цьому процесі? Деяких людей непокоїть глобалізація, виникає навіть 
страх, пов’язаний із занепадом трудових та екологічних стандартів, втратою 
національного суверенітету та підпорядкуванням міжнародним організаціям, які 
непідзвітні громадянам жодної держави. Проте в загальнішому плані глобалізація 
означає процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. 
Завдяки досягненням науки і техніки стали більш доступними й швидкими 
пересування й зв’язок. Міжнародний туризм перетворюється на галузь світового 
масштабу. І наша держава має посісти гідне місце в розвитку цієї галузі. На 
запропонованій віртуальній виставці Ви маєте можливість ознайомитися з 
літературою, яка висвітлює проблеми розвитку туризму на Україні, та перспективи 
цього напрямку.

«Людина починається там і тоді, 
де і коли вона починає мислити проектно».

Н. В. Маслова 



75.81
К61

Колотуха Олександр Васильович.
Спортивні рекреаційно-туристські ресурси 

України : навч. посіб. / О. В. Колотуха. – К. : 
Федерація спортивного туризму України, 2006. –
208 с.
Анотація: Одним із видів активного дозвілля є 
спортивний туризм, який висуває свої специфічні 
вимоги до всього комплексу рекреаційно-
туристських ресурсів. В першу чергу, до природних. 
Тому можна стверджувати, що такий комплекс 
ресурсів доцільно виділити в окрему категорію –
спортивних рекреаційно-туристських ресурсів. 



26.891
К78

Крачило Микола Павлович.
Краєзнавство і туризм : навч. посіб. [для студ. 

геогр. фак. ун-тів і пгф пед. ін-тів] / М. П. Крачило. – К. 
: Вища шк., 1994. – 191 с. : іл.

Анотація: Висвітлено питання організації позакласної 
роботи з географічного краєзнавства і туризму, місце 
та роль цих навчальних дисциплін у системі 
підготовки вчителів. Описано наукові основи 
географічного краєзнавства, методи і прийоми 
впровадження краєзнавчого принципу у викладанні 
шкільних курсів географії.



75.81я73
Л83

Лужанська Т. Ю. 
Сільський туризм: історія, сьогодення та 

перспективи : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / Т. Ю. 
Лужанська [та ін.] ; за ред. І. М. Волошина. – К. : 
Кондор, 2008. – 385 с.

Анотація: Даний навчальний посібник – одна із 
спроб висвітлити актуальні проблеми та аспекти 
удосконалення розвитку і успішного функціонування 
сільського туризму, використовуючи теорію та 
практику досліджень, знання основ сучасного 
підприємництва в туристській сфері. 



75.814я73
М26

Маркетинг турпродукту : підруч. [для 
студ. ВНЗ] / Ю. О. Карягін, З. І. Тимошенко, Т. О. 
Демура, Г. Б. Мунін ; за ред. Г. Б. Муніна, О. О. 
Гаци. – К. : Кондор, 2009. – 394 с.

Анотація: У підручнику розглянуті практичні та 
теоретичні питання маркетингової діяльності, 
принципи створення та формування 
туристичного продукту на основі маркетингової 
теорії і практики сучасного господарювання.



26.891
О-58

Онищенко Євген В’ячеславович.
Краєзнавство і туризм : навч.-метод. посіб. / Є. 

В. Онищенко. – Кіровоград : Авангард, 2009. – 56 c.

Анотація: В навчально-методичний посібник 
включено розробки практичних робіт, передбачених 
навчальною програмою курсу «Краєзнавство і 
туризм» та надані методичні рекомендації щодо їх 
виконання.



75.81
О-58

Онищенко Євген В’ячеславович.
Основи туризму : навч.-метод. посіб. [для студ. 

геогр. спец.] / Є. В. Онищенко. – Кіровоград : КДПУ, 
2008. – 60 с.

Анотація: В навчально-методичний посібник 
включено розробки лабораторних робіт, 
передбачених навчальною програмою курсу 
«Основи туризму» та надані методичні рекомендації 
щодо їх виконання.



26.891
П30

Петранівський Василь Львович.
Туристичне краєзнавство : навч. посіб. [для 

студ. ВНЗ] / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; 
за ред. Ф. Д. Заставного. – 2-е вид. , випр. – К. : 
Знання, 2008. – 575 с.

Анотація: У навчальному посібнику обґрунтовано 
концепційно-теоретичні засади туристичного 
краєзнавства України. Послідовно розкриваються 
об’єкт-предметна сутність наукової дисципліни, 
теоретичні основи та методологічний арсенал 
краєзнавчих досліджень.



75.814я73
П68

Правик Юлія Миколаївна.
Маркетинг туризму : підруч. [для студ. ВНЗ] / 

Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с. – (Вища 
освіта XXI століття).

Анотація: У підручнику розглядаються теоретичні та 
методичні основи маркетингу туризму, особливості 
маркетингової політики туристичної компанії, сучасні 
тенденції розвитку міжнародного туризму.



26.891
Р90

Рутинський Михайло Йосипович.
Зелений туризм / М. Й. Рутинський, 

Ю. В. Зінько. – К. : Знання, 2008. – 271 c.

Анотація: У книзі висвітлено теорію і 
практику організації та функціонування 
сільського зеленого туризму в Україні.



75.81
Т87

Туризмологія: концептуальні засади теорії 
туризму : монографія / В. К. Федорченко [та ін.]. –
К. : Академія, 2013. – 368 c.

Анотація: Багатоманітність туризму як унікального 
суспільного явища і соціального інституту 
різновимірно розкриває теоретичний погляд, 
даючи концептуальне розуміння його 
цивілізаційної природи.



75.81
Ф56

Філософія туризму : навч. посіб. [для 
студ. ВНЗ] / В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. –
К. : Кондор, 2009. – 268 с.

Анотація: Книга допоможе сформувати 
розуміння туризму як важливого соціального, 
економічного та культурного суспільного 
інституту, засвоєння філософських знань про 
туризм.



75.81
Ф33

Федорченко Володимир Кирилович.
Теоретичні та методичні засади 

підготовки фахівців для сфери туризму : 
монографія / В. К. Федорченко ; за ред. Н. Г. 
Ничкало. – К. : Слово, 2004. – 472 с.

Анотація: У монографії розглядаються 
теоретичні та методичні засади підготовки 
фахівців для сфери туризму. Обґрунтовано 
концепцію неперервної туристської освіти, 
модель компетентності фахівця в галузі туризму.



26.89я73
Ф76

Фоменко Наталія Володимирівна.
Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. / 

Н. В. Фоменко. – К. : Центр навч. літ., 2007. – 312 с.

Анотація: У підручнику викладені основні визначення, 
зміст та завдання рекреації. Дано класифікацію 
рекреаційних ресурсів та визначення природного 
рекреаційного потенціалу території, величини 
рекреаційних навантажень та ландшафтні комплекси 
факторів та умов, які мають лікувальне значення; 
охарактеризовано рекреаційні ресурси України.



«Місце України у глобальному просторі
через призму розвитку туризму»

(до Дня туризму)

100 природних чудес України. Кіровоградщина // Все для вчителя. – 2010. – № 7/9. 
– С. 123–124.

"7 природних чудес України" // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 39 
(жовт.). – С. 1.

7 чудесних туристських маршрутів України // Краєзнавство. Географія. Туризм. –
2009. – № 4 (січень). – С. 24.

Аніпко Н. Середньовічні замки і фортеці : рекреаційно-туристське використання / 
Н. Аніпко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 20 (трав.). – С. 15–
18.

Афанасьєв О. Перший санаторій-курорт Катеринославщини / О. Афанасьєв // 
Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 20 (трав.). – С. 12–14.

Баженова О. Гратися в туризм небезпечно / О. Баженова // Віче. – 2008. – № 18. –
С. 32–33 : портр.

Рекомендаційний список до віртуальної виставки
підготувала

бібліограф I категорії
Рєзанова Тетяна



За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
інформаційно-бібліографічний відділ.

Бородюк Наталя. Налаштуйтесь на 7 чудесних маршрутів / Наталя Бородюк // 
Урядовий кур’єр. – 2008. – № 217 (19 листопада). – С. 24.

Бурковська Н. Природні чудеса України : Урок-презентація проекту / Н. Бурковська
// Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 7 (лютий). – С. 17–19. 

Варварук Г.  Скит Манявський / Г. Варварук // Географія та основи економіки в 
школі. – 2010. – № 4. – С. 37–38.

Вауліна О. Чернігівський князівський град претендує на світове визнання / О. 
Вауліна // Голос України. – 2011. – № 168 (10 вересня). – С. 9.

Вовк О. Старомерчицький палац / О. Вовк // Географія та основи економіки в 
школі. – 2010. – № 1. – С. 31–33. – Бібліогр.: 5 назв.

Гілецький Й. Перевали Українських Карпат / Й. Гілецький // Географія та основи
економіки в школі. – 2009. – № 1. – С. 34-39 : фото. – Бібліогр.: 6 назв.

Гільберг Т. Подільські Товтри - одне із семи природних чудес України / Т. Гільберт
// Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 2. – С. 38–40 : фото. –
Бібліогр.: 8 назв.

Гаврилюк В. Пнівський замок / В. Гаврилюк // Географія та основи економіки в 
школі. – 2010. – № 5. – С. 36–37.
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інформаційно-бібліографічний відділ.

Герасименко В. Світовий туристичний ринок : методичний матеріал / В. 
Герасименко, С. Галасюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 4
(січень). – С. 6–9.

Гетьман В. Біосферний заповідник "Асканія-Нова" / В. Гетьман // Географія та 
основи економіки в школі. – 2009. – № 4. – С. 31–35 : фото.

Гетьман В. Деснянсько-Старогутський національний природний парк / В. Гетьман 
// Географія та основи економіки в школі. – 2010. – № 5. – С. 38–39.

Гетьман В. Заповідне "Розточчя" - природна перлина України / Володимир 
Гетьман // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 5. – С. 46–47.

Гетьман В. Заповідне "Розточчя" - природна перлина України / В. Гетьман // 
Географія. – 2011. – № 5. – С. 46–47.

Гетьман В. Канівські гори / В. Гетьман // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. 
– № 39 (жовтень). – С. 3–6.

Гетьман В. Національний природний парк Гуцульщина / В. Гетьман // Географія та 
основи економіки в школі. – 2008. – № 2. – С. 37–39.

Гетьман В. Нові національні природні парки України / В. Гетьман // Краєзнавство. 
Географія. Туризм. – 2010. – № 12 (березень). – С. 8–9.

Гетьман В. Природний заповідник "Медобори" / В. Гетьман // Краєзнавство. 
Географія. Туризм. – 2009. – № 16 (квітень). – С. 12–15.
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Задорожний М. Дендропарк "Тростянець" / М. Задорожний // Географія. – 2011. –
№ 5. – С. 33.

Задорожний М. Парк у Сокиринцях / М. Задорожний // Географія та основи
економіки в школі. – 2010. – № 10. – С. 46.

Задорожний М. Перлина Причорномор'я / Микола Задорожний // Географія та 
основи економіки в школі. – 2011. – № 5. – С. 14,45.

Кисіль Г. Скит Манявський / Г. Кисіль // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. –
№ 16 (квітень). – С. 21–23.

Ковалів І. Перлина Теребовлі / І. Ковалів // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 140 (31 
липня). – С. 17.

Колотуха О. Соціальний туризм в Україні : Проблеми та перспективи розвитку / О. 
Колотуха // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2010. – № 20 (травень). – С. 3–5.

Коростень - столиця древлянського князівства / Л. Юрчук // Географія та основи
економіки в школі. – 2009. – № 4. – С. 46 : фото.

Лукашевич М. Соціологія туризму: проблеми становлення та інституалізації / М. 
Лукашевич // Віче. – 2008. – № 17. – С. 25–27. – Библиогр. в конце ст.

Місто-курорт Трускавець / М. Задорожний // Географія та основи економіки в 
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Пастух Л. Хотин / Л. Пастух // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 44 ( 
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Пендерецький О. В. Промисловий туризм в Україні: стан, перспективи розвитку / 
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