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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Спортивний туризм – це специфічний вид туристсько-спортивної діяльності, головною 

формою якої є спортивний похід або змагання з видів туризму, ці види діяльності 

спрямовані на випробовування фізичних, психічних, духовних сил людини, 

удосконалення туристської майстерності туриста, виконання нормативів спортивних 

розрядів. Спортивний туризм має за мету спортивне удосконалення в подоланні 

природних перешкод. Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, 

фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування людини по місцевості. 

Для реалізації спортивної мети здійснюють подорожі, насичені природними перешкодами, 

що дає змогу класифікувати їх як спортивні походи.  

Спортивний туризм на сучасному етапі розвивається двома напрямами: маршрутний 

туризм (проходження маршрутів туристсько-спортивних походів) та змагальний туризм 

(підготовка та участь у змаганнях із техніки спортивного туризму). 



Мета вивчення предмету «Спортивний туризм» полягає в комплексному 

ознайомленні студентами теорії і практики проведення спортивних походів, що дозволить 

їм правильно оцінити практичну доцільність організації та проведення даного заходу в 

обраному районі з урахуванням рекреаційної та пізнавальної цінності та дотримання 

вимог безпеки. Даний курс пояснює основні вимоги до підготовки спортивного походу, 

розкриває методичні та організаційні заходи його проведення в залежності від виду 

туризму, складності маршруту з урахуванням пори року та географічного району. 

Завдання: ознайомити майбутніх працівників туристичної індустрії з термінологією, 

понятійним апаратом і забезпечити його засвоєння студентами; озброїти студентів 

системою знань у сфері теоретичних, методичних, практичних основ спортивного 

туризму; надати методичну допомогу в організації та проведенні туристичних подорожей; 

освоєнні тактики і техніки проходження маршрутів; оволодіння вмінням управляти 

групою в різних ситуаціях і умовах туристичного походу; засвоєння правил поведінки в 

екстремальних ситуаціях і вміння надавати невідкладну медичну допомогу в 

туристичному поході.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: 

− види спортивного туризму, їх особливості і характеристики; 

− особливості проходження складних ділянок туристичних маршрутів в залежності 

від виду туризму, а також природних та штучних перешкод;  

− правила безпеки під час проходження туристичних маршрутів; 

− принципи розробки, підготовки та проведення туристично-спортивної подорожі із 

урахуванням пори року і географічного району. 

вміти: 

− працювати з туристичною групою в умовах природного середовища на маршрутах 

різної категорії складності з урахуванням вікових, фізичних та інших особливостей 

учасників; 

− складати технологічну документацію туристичної подорожі;  

− розробляти туристичні маршрути з різним способом пересування; 

− організовувати базування і харчування під час туристичного походу. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи організації спортивного 

туризму 

 

Тема 1. Спортивний туризм як суспільне явище.  

Місце спортивного туризму серед інших видів туристичної діяльності. 

Сучасний стан та тенденції розвитку спортивного туризму в світі й Україні. 

Різнобічність проведення дозвілля – характерна риса цивілізованого суспільства. 

Чинники популярності спортивного туризму серед дітей і дорослих. Історія зародження і 

розвитку різних видів спортивного туризму в світі й на терені України. Місце 

різноманітних видів спортивного туризму у світі сучасної глобальної туристичної 

індустрії. Позиція Всесвітньої туристичної організації (ВТО) і міжнародних туристичних 

асоціацій щодо популяризації розвитку різноманітних видів спортивного туризму серед 

населення всіх країн і регіонів. Молодіжне середовище і новомодні віяння в спортивному 

туризмі. Інноваційні елементи в організації традиційних видів спортивного туризму. 

Порівняльний аналіз статистичних даних, що характеризують сучасний стан розвитку 

різноманітних видів активного туризму у розрізі регіонів планети та окремих країн. 

Історія розвитку спортивного туризму. Проблеми відродження масовості спортивного 

туризму в Україні. 

 



Тема 2. Класифікація видів спортивного туризму.  

Зимові та літні групи видів. Комбіновані види спортивного туризму. 

Пішохідний та гірський турим: турпоходи різних категорій складності та 

цільової орієнтації (власне спортивні, оздоровчі, відпочинково-цільові, історико-

краєзнавчі, екотуристичні, науково-експедиційні тощо), спортивно-туристичне 

орієнтування, стаціонарна (турбазна, наметова) екорекреація з радіальними екскурсійно-

туристичними походами. 

Лижний туризм: особливості організації в межах України. 

Розвиток спелеотуризму: Подільсько-Буковинська карстова область, Кримська 

гірська карстова область, печери Закарпаття. 

Упряжні види: верховий (на конях, мулах, віслюках, верблюдах, слонах), 

упряжно-санний (оленячі й собачі упряжки), упряжно-колісний. 

Колісно-мобільні види: велотуризм, пустельні й болотно-бездорожні раллі, 

снігокати тощо. 

Гірські види: власне гірський туризм і альпінізм, скелелазання, катання на лижах, 

модерні гірськолижні види спорту (слалом, сноуборд і ін.). 

Водні види: подорожі на яхті, катамарані, вітрильно-гребних човнах різноманітної 

(в т.ч. архаїчної) конструкції, водні лижі, скутер, підводне плавання, підводне полювання. 

Аеродинамічні види: повітроплавання, (дельта-, моно-)планеризм, подорожі на 1-

2-місних спортивних літаках, парашутизм. 

Комбіновані види спортивно-оздоровчого туризму та різні види спортивних і 

театралізованих забав: експедиційне поєднання сплаву гірськими ріками з пішими 

переходами, інші форми комбінації водно-пішохідно-упряжного туризму, театралізовані 

реконструкції історичних битв, командні баталії, спортивне переслідування тощо. 

 

Тема 3. Техніка безпеки при організації спортивного туризму.  

Роль і завдання інструктора техніки безпеки. Типові положення спортивно-

туристичного інструктажу. 

Причини виникнення нестандартних ситуацій та нещасних випадків під час заняття 

спортивно-оздоровчим туризмом та шляхи їх попередження. Найтиповіші захворювання і 

травми в туристичному поході. Надання першої медичної допомоги. 

Медичні вимоги до учасника туристичного походу. Самоконтроль під час 

туристичного походу. Ознайомлення з чинними правилами і нормами техніки безпеки при 

організації активного туризму. Фахова підготовка, компетентність та життєво-

туристичний досвід інструктора з техніки безпеки. 

Типові положення методики та особливості інструктажу при підготовці до участі в 

тих чи інших видах активного туризму. Обов’язки санінструктора в туристичному поході. 

Головні прийоми і правила надання першої медичної допомоги. 

 

Тема 4. Основи топографічної підготовки та спортивного орієнтування 

Загальні положення орієнтування на місцевості. Рух за азимутом. Карта та рух по 

місцевості. Спортивне орієнтування і карта. Умовні знаки спортивних карт. Організація і 

проведення змагань зі спортивного орієнтування.  

 

Тема 5. Спеціальне спорядження та вузли для спортивного туризму.  

Характеристика спеціального спорядження. Використання карабінів, 

страхувальних систем, гальмівні пристрої, особисте спорядження. Туристичні вузли. 

Допоміжні вузли, вузли прив’язування до опори.  Техніка в’язання туристичних вузлів та 

їх призначення.  

 



Тема 6. Соціально-психологічні основи організації спортивного туризму. 

Соціально-психологічні аспекти формування туристичної групи, комплектування 

туристичних груп, психологічна сумісність. Добір учасників туристичного походу 

здійснюється на основі туристичного досвіду, психологічна сумісність, на жаль, часто 

залишається поза увагою організаторів. Психологічна сумісність набуває особливого 

значення для міжособових стосунків і психологічного клімату групи в умовах повної її 

ізоляції на маршруті під час багатоденного походу. 

Психологічний клімат в туристичній групі. Формальні та неформальні групи в 

туристичному поході. Структурна і динамічна характеристика туристичної групи та 

ефективність її діяльності. Комплексна психологічна підготовка керівника туристичної 

групи. Конфлікти і конфліктні ситуації в туристичному поході. Спеціальна психологічна 

підготовка до туристичного походу. 
 

Змістовний модуль 2. Організація та управління туристичними походами 

Тема 1. Техніка та спорядження в спортивному туризмі 

Склад туристичного спорядження, його підготовка й комплектування при 

організації: а) наземних піших, кінних, велопоходів; б) спелеотуризму; в) гірських видів 

туризму. Склад туристичного спорядження, його підготовка й комплектування при 

організації водних і аеродинамічних видів туризму. Індивідуальне та групове 

спорядження. Засоби орієнтації на місцевості – компас і GPS. Фото- та відеотехніка, як 

елемент формування доказової бази в категорійних маршрутах. Техніка для приготування 

їжі: пальники і примуси, особливості функціонування. Класифікація і використання 

ліхтарів в активному туризмі. 

 

Тема 2. Пішохідний, гірський види спортивного туризму: особливості організації та 

проведення.  

Організація пішого та гірського туристичного походу. Загальні вимоги до 

підготовки. Туристичне спорядження. Типологія туристичних походів за категоріями 

складності. Протяжність безупинного переходу. Темп руху в поході. Тривалість денного 

переходу. Вибір місця для розбиття наметів. Організація харчування в туристичному 

поході. Санітарно-гігієнічна культура туриста в поході. Спортивно-туристичне 

орієнтування: методика організації, правила проведення.  

 

Тема 3. Подолання природних перешкод.  

Водні переправи. Техніка подолання водних перешкод. Переправи вбрід. 

Переправи над водою. Переправи по воді. Подолання гірських перешкод. Змагання зі 

спортивного туризму. Загальні положення щодо проведення змагань зі спортивного 

туризму. Спеціальні завдання туристичних змагань. Організація безпеки учасників на 

дистанції (етапах). Суддівство та визначення результатів. 

 

Тема 4. Велосипедний туризм: особливості організації та проведення. 

Організація велосипедного походу. Загальні вимоги до підготовки. Туристичне 

спорядження. Типологія туристичних походів за категоріями складності. Протяжність 

безупинного переходу. Темп руху в поході. Тривалість денного переходу. Вибір місця для 

розбиття наметів. Організація харчування в туристичному поході. Санітарно-гігієнічна 

культура туриста в поході.  

 

Тема 5. Організація водного туризму 

 Організація водного туристичного походу. Загальні вимоги до підготовки. 

Туристичне спорядження. Типологія туристичних походів за категоріями складності. 



Протяжність безупинного сплаву, темп руху, тривалість денного сплаву. Вибір місця для 

розбиття наметів. Організація харчування в туристичному поході. Санітарно-гігієнічна 

культура туриста в поході. Спортивно-туристичне орієнтування: методика організації, 

правила проведення. Подолання перешкод. Характеристика і опис головних плавзасобів: 

катамаран, байдарка (каяк), пліт. 

 

Тема 6. Організація і здійснення масових туристичних заходів. 

Класифікація масових туристичних заходів: з’їзди, зльоти, змагання. З’їзди і зльоти 

передбачають проведення зборів, нарад людей, об’єднаних спільною метою, членів тієї чи 

іншої масової організації. Різноманітність масових туристичних заходів зумовлює їх 

класифікацію за трьома основними параметрами: формою, масштабом, класом. Серед 

форм туристичних заходів можна назвати: першості, відбіркові змагання, товариські 

зустрічі. Зльоти найчастіше проводяться у вигляді конкурсів, виставок, семінарів, вечорів, 

тощо. Масштабність зльотів і змагань визначається широтою участі в них команд чи 

окремих представників різних регіонів чи організацій. Клас змагань визначається за їх 

складністю від I  до IV, залежить від характеру і кількості етапів, довжини, складності 

перешкод, перепаду висот. 

Навчально-тренувальні комплекси, тренінги. Командна взаємодія – основа 

успішного і безпечного проведення туристичного походу. Тренінг командної взаємодії – 

швидке об’єднання учасників майбутнього туристичного походу  в єдину злагоджену 

команду. Особливості вправ тренінгу командної взаємодії. 

 

Тема 7. Вплив спортивного туризму на довкілля. 

 Вплив гірськолижних курортів на навколишнє середовище. «Туристична» ерозія. 

Знищення рослинного і тваринного світу. Забруднення побутовими відходами. Вплив 

туристичного навантаження на гірські ландшафти.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Всього  у тому числі Всього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи організації спортивного 

туризму 

Тема 1. Спортивний 

туризм як суспільне 

явище. 

8 2 2   4 9 1    8 

Тема 2. Класифікація 

видів спортивного 

туризму. 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 3. Техніка без-

пеки при організації 

спортивного туризму. 

10 2 2   6 9 1    8 

Тема 4. Основи 

топографічної підго-

товки та спортивного 

орієнтування 

10 2 2   6 11 1 2   8 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 5. Спеціальне 

спорядження та вузли 

для спортивного 

туризму 

8 2 2   4 11 1 2   8 

Тема 6. Соціально-

психологічні основи 

організації 

спортивного туризму. 

8 2 2   4 9 1    8 

Разом – зм. модуль1 54 12 12   30 58 6 4   48 

Змістовий модуль 2. Організація та управління туристичними походами 

Тема 1. Техніка та 

спорядження в 

спортивному туризмі 

8 4 2   2 10 2    8 

Тема 2. Пішохідний, 

гірський види 

спортивного туризму: 

особливості 

організації та 

проведення. 

10 4 2   4 9 1 2   6 

Тема 3. Подолання 

природних перешкод 

10 2 4   4 7 1    6 

Тема 4. Велосипед-

ний туризм: особли-

вості організації та 

проведення. 

10 2 4   4 7 1    6 

Тема 5. Організація 

водного туризму 

12 4 4   4 11 1 2   8 

Тема 6. Організація і 

здійснення масових 

туристичних 

заходів. 

10 2 4   4 9 1    8 

Тема 7. Вплив 

спортивного 

туризму на довкілля. 

6 2    4 9 1    8 

Разом – зм. модуль 2 66 20 20   26 62 8 4   50 

Всього годин  120 32 32   56 120 14 8   98 

 



 
5. Теми семінарських занять 

  

№з/п Назва теми Кількість год 

1 Організаційно-правові основи функціонування спортивного 

туризму в Україні та за кордоном 

2 

2 Вимоги щодо організації і проведення спортивно-оздоровчого 

походу для різних категорій туристичних груп. 

2 

3 Інфраструктура спортивного туризму в Україні. Спортивно-

туристичні організації. 

2 

4 Соціально-психологічні основи організації спортивного туризму 2 

5 Класифікація туристичних маршрутів 2 

6 Організація руху в туристичному поході 2 

7 Розвиток гірськолижного туризму в Україні. 2 

8 Організація побуту, харчування в туристичному поході 2 

 

6. Теми практичних  занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Туристичне орієнтування на місцевості. 4 

2 Складання картосхеми й програми гірського туристичного 

маршруту. 

4 

3 Складання картосхеми й програми спортивно-туристичного 

маршруту територією одного з рівнинних національних 

природних чи регіональних ландшафтних парків західного 

регіону України. 

4 

4 Індивідуальне та групове спорядження в спортивному туризмі  4 

 

                                                                                                              

7. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія розвитку спортивного туризму  4 

2 Організація пішохідного і гірського туризму 6 

3 Організація водного туризму 6 

4 Центри гірськолижного туризму в Україні  6 

5 Організація спелеотуризму, головні центри, спорядження 6 

6 Охорона здоров’я в туристичному поході  6 

7 Організація руху в туристичному поході 8 

8 Масові туристичні заходи 6 

9 Охорона природи під час туристичного походу 8 

 Разом 56 

 



8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально - дослідне завдання виконується студентом під 

керівництвом викладача і полягає у виконанні індивідуальних завдань, що є однією  з 

форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Індивідуальні 

завдання виконується у формі рефератів, теми яких видаються в терміни передбачені 

робочою навчальною програмою. Студентам пропонується на вибір наступні теми: 

1. Історія розвитку туризму 

2. Традиції і сучасний стан розвитку видів спортивного туризму в Україні. 

3. Спортивно-оздоровчий туризм як суспільне явище. 

4. Класифікація видів спортивного туризму. 

5. Особливості організації гірського туризму 

6. Особливості організації лижного туризму 

7. Особливості організації пішого туризму 

8. Маркування туристичних маршрутів  

9. Ресурсний потенціал та інфраструктура Українських Карпат для організації літніх і 

зимових видів туризму. 

10. Ресурсний потенціал та інфраструктура Криму для організації літніх і зимових видів 

туризму. 

11. Ресурсний потенціал та інфраструктура Одеської області для організації пішохідного 

туризму. 

12. Стан і перспективи розвитку підземного, водного й аеродинамічного туризму в 

Україні. 

13.  Національні природні парки – осередки розвитку екологічного туризму в Україні. 

14. Нестандартні ситуації та нещасні випадки під час заняття спортивним туризмом, 

шляхи їх попередження. 

15. Орієнтування на місцевості 

16. Техніка для спортивного туризму 

17. Особливості індивідуальної та загальної підготовки в спортивному туризмі 

18.  Найтиповіші захворювання і травми в туристичному поході. Надання першої 

медичної допомоги 

19.  Організаційно-керівна роль гіда-провідника в туристичному поході. 

20. Формування авторитету лідера в очах туристичної групи. 

21.  Природа конфліктів, способи їх уникнення та розв’язання. 

22.  Комунікаційно-психологічні методи консолідації туристичної групи. 

23. Гірськолижні центри в Українських Карпатах 

24. Гірськолижні центри в Європі 

25. Склад туристичного спорядження, його підготовка й комплектування при організації 

спортивного туризму  

26. Організація харчування в туристичному поході. 

27. Категорійність туристичних походів. 

28.  Вимоги щодо організації і проведення спортивно-туристичних походів  

29. Туризм і екологія. Екотуризм 

30. Організація руху в туристичному поході 

31. Організація і управління туристичними походами 

32.  Теоретико-методичні основи організації  спортивного туризму 

33. Організація і здійснення масових туристських заходів 

34. Класифікація туристичних маршрутів. 

35. Пересування по воді, долання водних перешкод. 

36. Пересування транспортними засобами 

37. Спорядження для гірськолижного туризму 

38. Особливості використання та функціонування GPS-приймачів 



39. Головні об’єкти спелеотуризму на Закарпатті  

40. Головні об’єкти спелеотуризму в Подільсько-Буковинській карстовій області 

(Оптимістична, Озерна, Кришталева, Млинки та ін.).  

41. Критичні ситуації в туристичному поході та їх подолання. 

42. Характеристика  основних видів спортивного туризму. 

43. Масові види спортивного туризму. 

44. Конфлікти і конфліктні ситуації в туристичному поході. 

45. Соціально-психологічні основи організації спортивного туризму. 

46. Теоретико-методичні основи організації спортивного туризму. 

47. Охорона природи під час туристичного походу. 

48. Класифікація масових туристичних заходів. 

49. Обов’язки санінструктора  в туристичному поході. Похідна аптечка. 

50. Характеристика основних продуктів харчування. 
  

9. Методи контролю 
 

1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 

перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 

охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно 

опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, 

умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної 

роботи. 

 

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, 

яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант 

контрольних завдань, що складається з трьох частин: 

перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і термінам; 

друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 

організації видів активного туризму (пішохідний, гірський, водний, спелео, кінний). 

 Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 

самостійної роботи студента. 

Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних 

годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої поточної 

успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки враховуються 

всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони мали виконати 

під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля. 

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня 

після його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього 

модульного контролю з навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в 

залікову оцінку згідно шкали оцінювання. 

 

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумков

ий тест  
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

2 2 2 2 2 3 3 7 7 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 



Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). Максимальну кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується заліком можливо отримати здавши всі семінарські і практичні заняття та 

виконавши всі тестові завдання. При оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 

системами. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 81-89 

добре  
71-80 С 71-80 

61-70 D 61-70 
задовільно  

51-60 E 51-60 

21-50 FX 21-50 незадовільно  не зараховано  

0-20 
F 

0-20 
незадовільно  

(без права перездачі) 

не зараховано  

(без права перездачі) 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

11. Методичне забезпечення 

Базова література до теми: 

1. Щур Ю. В., Дмитрук О. Ю. Спортивно-оздоровчий туризм. – К.: “Альтерпрес”, 

2003. – 232с. 

2. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм. Навчальний 

посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. - 304 с.  

 

 Допоміжна література: 

3. Гамкало М. Розвиток туризму в басейні р. Дністер У контексті сталого розвитку / 

М. Гамкало, П. Романів, А. Манько // Сталий розвиток – стан та перспективи: 

Матеріали міжнародного наукового симпозіму SDEV’2018. – Львів, 2018. – С.296-

298 

4. Гамкало М. З Дефініція понять активний, спортивно-оздоровчий і спортивний 

туризм // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід/ 

Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2014. – С. 52-55 

5. Гамкало М. З Розвиток гірськолижного туризму в Львівській області / М. З. 

Гамкало, Л. Кюріні-Поплавські // Географія та туризм. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – 

Вип.43. – С. 83-93. 

6. Hamkalo M. Active tourism development in Western Ukraine // Jornal of the Department 

of geography and regional development FNS CPU in Nitra.2015.  – P.31-39 



7. Гамкало М. З. Розвиток водного туризму в західному регіоні України / М. Гамкало, 

О. Бордун // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Вип. 519-520: Географія, 2010 С.39-42 

8. Mykhailo Hamkalo. Active tourism development in the Carpathian region. / M. Hamkalo, 

P. Romaniv, V. Rozhak  // Archives of tourism, Hospitality and Sport Science. Vol 1, 

2017, Lublin. – 41-54. 

9. Жданова О.М., Тучак А.М., Поляковський В.І., Котова І.В. Організація та методика 

оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму: Навч. пос. – Луцьк: Вежа, 

2000. – 234 с. 

10. Зубалій М.Д., Петровський В.С. Пішохідний і лижний туризм. – К.: Здоров’я, 1984. 

– 128 с. 

11. Нестерук Ю. Рослинний світ Українських Карпат: Чорногора. Екологічні 

мандрівки. - Л.: БаК, 2003.-520с. 

12. Федорченко В. К., Дьорова Т. А. Історія туризму в Україні: навч. посіб./ передм. В. 

А. Смолія. – К.: Вища шк.,  2002. – 195 с. 
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