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1. ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Актуальнасць вывучэння вучэбнай дысцыпліны «Турыстычны 

патэнцыял Беларусі» абумоўлена тым, што нацыянальны турызм паступова 

становіцца адной з ключавых галін для стварэння новых працоўных месцаў, 

эканамічнага росту і прыцягнення інвестыцый. Сістэмныя веды, атрыманыя 

падчас вывучэння дысцыпліны, неабходны ў практычнай дзейнасці 

менеджараў на прадпрыемствах турыстычнай індустрыі, спрыяюць 

фарміраванню і развіццю ведаў і навыкаў па стварэнню сучаснага 

канкурэнтаздольнага турыстычнага прадукту; выяўленню рэгіянальных 

асаблівасцей функцыянавання айчыннага турызму. 

Асноўныя мэты вывучэння дысцыпліны: сфарміраваць у студэнтаў 

уяўленне аб асноўных заканамернасцях прасторавай арганізацыі турызму, 

даць веды пра спецыфіку развіцця турыстычных рэгіёнаў і асобных відаў 

турызму на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

Задачы вывучэння дысцыпліны: даць студэнтам сістэмныя веды аб 

рэкрэацыйных рэсурсах Рэспубліцы Беларусь; навучыць студэнтаў 

арыентавацца ў спецыялізацыі турыстычных цэнтраў краіны. 

Зместам вучэбнай дысцыпліны прадугледжана фарміраванне 

наступных кампетэнцый у адпаведнасці з адукацыйным стандартам 

вышэйшай адукацыі першай ступені на спецыяльнасці 1-23 01 12-04 

Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (культурная 

спадчына і турызм): 

Акадэмічныя кампетэнцыі: 

− АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні 

праблем. 

Сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі: 

− СЛК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 

Прафесійныя кампетэнцыі: 
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− ПК-1. Планаваць, арганізоўваць і ўдасканальваць дзейнасць службаў 

кіравання музейнай справай, аховы гісторыка-культурнай спадчыны, 

адукацыі і турызму. 

− ПК-16. Ажыццяўляць пошук, сістэматызацыю і аналіз інфармацыі па 

перспектывам развіцця галіны, іннавацыйным тэхналогіям, праектам і 

рашэнням. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен: 

ведаць: 

− структуру і асаблівасці гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі; 

− культурна-гістарычны патэнцыял асноўных турысцка-экскурсійных 

цэнтраў Беларусі; 

− структуру і асаблівасці рэкрэацыйна-рэсурснага патанцыялу 

рэспублікі; 

умець: 

− прымяняць атрыманыя веды для рашэння канкрэтных прафесійных 

задач; 

− аналізаваць канкурэнтаздольнасць турыстычнага і экскурсійнага 

патэнцыялу Беларусі; 

− прагназаваць перспектывы турыстычнага патэнцыялу; 

валодаць:  

− методыкай вызначэння турыстычнага патэнцыялу рэгіёнаў Беларусі; 

− матадалогіяй выкарыстання разнастайных рэкрэацыйных рэсурсаў 

Беларусі. 

Пры выкладанні дысцыпліны «Турыстычны патэнцыял Беларусі» 

ўлічваецца яе сувязь з такімі дысцыплінамі, як «Тэорыя турызму», «Гісторыя 

і арганізацыя турызму», «Геаграфія турызму», «Ахова гісторыка-культурнай 

спадчыны» і інш. 
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У адпаведнасці з вучэбным планам, на вывучэнне вучэбнай 

дысцыпліны «Турыстычны патэнцыял Беларусі» прадугледжана 112 гадзін, з 

іх – 68 аўдыторных (40 – лекцыйных, 28 – семінарскіх). 

Рэкамендаваная форма кантролю – залік. 
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2. ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

2.1 План-канспект лекцый 

 

Тэма 1. Уводзіны 

Месца дысцыпліны ў сістэме гуманітарных ведаў. Сувязь вучэбнай 

дысцыпліны «Турыстычны патэнцыял Беларусі» з іншымі дысцыплінамі 

спецыяльнасці. Мэта і задачы дысцыпліны. Прадмет дысцыпліны. Структура 

дысцыпліны. Формы кантролю ведаў. 

 

Тэма 2. Асноўныя геаграфічныя і прыродныя 

характарыстыкі Рэспублікі Беларусь 

Агульныя звесткі аб краіне. Асаблівасці рэкрэацыйна-геаграфічнага 

становішча Беларусі. Фізіка-геаграфічная характарыстыка Беларусі. 

Асаблівасці рэльефу краіны, іх уплыў на развіццё розных формаў турызму. 

Фактары фарміравання клімату Беларусі. Характарыстыка водных рэсурсаў 

краіны, флоры і фауны. 

 

Тэма 3. Дэмаграфічнае і сацыяльна-эканамічнае 

асяроддзе развіцця турызму ў Беларусі 

Дэмаграфічная характарыстыка Беларусі. Сістэма гарадскога і 

сельскага рассялення. Буйныя, сярэднія і малыя гарады як аб’екты турызму. 

Сацыяльна-эканамічнае асяроддзе развіцця турызму ў Беларусі. Узровень 

даходаў і якасць жыцця насельніцтва. 

 

Тэма 4. Асаблівасці развіцця турысцкай інфраструктуры Беларусі 

Агульная характарыстыка сучаснага стану развіцця турысцкай 

інфраструктуры Беларусі і напрамкаў яе ўдасканалення. Характарыстыка 

гасцінічнай гаспадаркі Беларусі, сферы грамадскага харчавання, індустрыі 

забаўлення і інш. 
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Тэма 5. Санаторна-курортная гаспадарка Беларусі 

Лячэбныя рэкрэацыйныя рэсурсы: кліматычныя і ландшафтныя 

фактары, мінеральныя воды, лячэбныя гразі. Характарыстыка асноўных 

элементаў лячэбнага рэкрэацыйнага патэнцыялу Беларусі. Санаторна-

курортная гаспадарка краіны. 

 

Тэма 6. Аздараўленчы і спартыўны турызм у Беларусі 

Характарыстыка рэкрэацыйна-рэсурснага патэнцыялу развіцця 

аздараўленчага турызму ў Беларусі: ацэнка клімату, рэльефу, водных 

аб’ектаў і інш. Асноўныя формы аздараўленчага турызму і іх 

тэрытарыяльная арганізацыя. Асаблівасці развіцця спартыўнага турызму ў 

Беларусі. Цэнтры спартыўнага турызму. 

 

Тэма 7. Аграэкалагічны і паляўнічы турызм у Беларусі 

Рэсурсны патэнцыял экалагічнага турызму ў Беларусі. Фонд асоба 

ахоўных тэрыторый краіны. Сучасныя асаблівасці развіцця экалагічнага 

турызму ў Беларусі. Асноўныя формы і фактары развіцця сельскага турызму 

ў Беларусі. Агратурыстычныя сядзібы. 

Рэсурсны патэнцыял развіцця паляўнічага турызму ў Беларусі. Відавы 

склад паляўнічай фауны, дынаміка колькасці звяроў і птушак, на якіх 

дазволена паляванне. Умовы арганізацыі палявання. Праблемы і 

перспектывы развіцця паляўнічага турызму на тэрыторыі краіны. 

 

Тэма 8. Развіццё экскурсійнага турызму ў Беларусі 

Кароткая характарыстыка гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. 

Экскурсійны патэнцыял асноўных турыстычных цэнтраў краіны. Гісторыка-

культурныя аб’екты Беларусі, уключаныя ў Спіс Сусветнай спадчыны 

ЮНЕСКА. Роля музеяў Беларусі ў арганізацыі турысцка-экскурсійнага 

абслугоўвання. Сучасныя асаблівасці развіцця экскурсійнага турызму. 
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Тэма 9. Іншыя віды турызму на тэрыторыі Беларусі 

Падзейны турызм на Беларусі. Асноўныя цэнтры падзейнага турызму. 

Настальгічны турызм. Рэлігійны турызм. Цэнтры паломніцтва на тэрыторыі 

краіны. Туры ў Палескі дзяржаўны радыяцыйна-экалагічны запаведнік як 

новая разнавіднасць турызму. 

 

Тэма 10. Асаблівасці развіцця міжнароднага турызму ў Беларусі 

Фактары развіцця міжнароднага турызму ў Беларусі. 

Канкурэнтаздольнасць турыстычнага комплексу краіны. Дынаміка і 

рэгіянальная структура турыстычных патокаў. Асноўныя віды міжнароднага 

турызму. Бізнес-турызм. 

 

Тэма 11. Турысцкая палітыка Рэспублікі Беларусь 

Сістэма кіравання турысцкім комплексам Рэспублікі Беларусь. 

Структура і функцыі Міністэрства спорту і турызму РБ, Нацыянальнага 

агенцтва па турызму. Прыярытэтныя напрамкі дзяржаўнай палітыкі ў сферы 

турызму. Дзяржаўная праграма развіцця турызму ў Рэспубліцы Беларусь на 

2016-2020 гг. 

 

Тэма 12. Турыстычны патэнцыял рэгіёнаў Беларусі 

Характарыстыка турыстычнага патэнцыялу рэгіёнаў Беларусі: 

асаблівасці рэкрэацыйна-геаграфічнага становішча, прыродныя і гісторыка-

культурныя рэсурсы развіцця турызму, турысцкая інфраструктура. 

Асаблівасці арганізацыі асноўных відаў турызму ў рэгіёнах. Праблемы і 

перспектывы развіцця рэгіянальнага турызму. 
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3. ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

3.1 Тэматыка семінарскіх заняткаў 

 

Тэма №1-2. Развіццё экскурсійнага турызму на Беларусі 

1. Сучасныя асаблівасці развіцця экскурсійнага турызму краіны. 

2. Агульная характарыстыка гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. 

3. Аб'екты Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь. 

4. Роля музеяў Беларусі ў арганізацыі турысцка-экскурсійнага 

абслугоўвання. 

5. Асноўныя цэнтры экскурсійнага турызму краіны. 

6. Асаблівасці развіцця падзейнага турызму на Беларусі. 

 

Тэма №3-4. Турыстычны патэнцыял Брэсцкай вобласці 

1. Асаблівасці рэкрэацыйна-геаграфічнага становішча рэгіёну. 

2. Прыродныя і гісторыка-культурныя рэсурсы развіцця турызму. 

3. Турысцкая інфраструктура рэгіёну. 

4. Асаблівасці арганізацыі асноўных відаў турызму (санаторна-курортнае 

абслугоўванне, аздараўленчы, спартыўны, паляўнічы, экалагічны, 

сельскі турызм і інш.). 

5. Асноўныя турысцка-экскурсійныя цэнтры. 

6. Праблемы і перспектывы развіцця турызму. 

 

Тэма №5-6. Турыстычны патэнцыял Віцебскай вобласці 

1. Асаблівасці рэкрэацыйна-геаграфічнага становішча рэгіёну. 

2. Прыродныя і гісторыка-культурныя рэсурсы развіцця турызму. 

3. Турысцкая інфраструктура рэгіёну. 

4. Асаблівасці арганізацыі асноўных відаў турызму (санаторна-курортнае 

абслугоўванне, аздараўленчы, спартыўны, паляўнічы, экалагічны, 

сельскі турызм і інш.). 
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5. Асноўныя турысцка-экскурсійныя цэнтры. 

6. Праблемы і перспектывы развіцця турызму. 

 

Тэма №7-8. Турыстычны патэнцыял Гомельскай вобласці 

1. Асаблівасці рэкрэацыйна-геаграфічнага становішча рэгіёну. 

2. Прыродныя і гісторыка-культурныя рэсурсы развіцця турызму. 

3. Турысцкая інфраструктура рэгіёну. 

4. Асаблівасці арганізацыі асноўных відаў турызму (санаторна-курортнае 

абслугоўванне, аздараўленчы, спартыўны, паляўнічы, экалагічны, 

сельскі турызм і інш.). 

5. Асноўныя турысцка-экскурсійныя цэнтры. 

6. Праблемы і перспектывы развіцця турызму. 

 

Тэма №9-10. Турыстычны патэнцыял Гродзенскай вобласці 

1. Асаблівасці рэкрэацыйна-геаграфічнага становішча рэгіёну. 

2. Прыродныя і гісторыка-культурныя рэсурсы развіцця турызму. 

3. Турысцкая інфраструктура рэгіёну. 

4. Асаблівасці арганізацыі асноўных відаў турызму (санаторна-курортнае 

абслугоўванне, аздараўленчы, спартыўны, паляўнічы, экалагічны, 

сельскі турызм і інш.). 

5. Асноўныя турысцка-экскурсійныя цэнтры. 

6. Праблемы і перспектывы развіцця турызму. 

 

Тэма №11-12. Турыстычны патэнцыял Магілёўскай вобласці 

1. Асаблівасці рэкрэацыйна-геаграфічнага становішча рэгіёну. 

2. Прыродныя і гісторыка-культурныя рэсурсы развіцця турызму. 

3. Турысцкая інфраструктура рэгіёну. 

4. Асаблівасці арганізацыі асноўных відаў турызму (санаторна-курортнае 

абслугоўванне, аздараўленчы, спартыўны, паляўнічы, экалагічны, 

сельскі турызм і інш.). 
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5. Асноўныя турысцка-экскурсійныя цэнтры. 

6. Праблемы і перспектывы развіцця турызму. 

 

Тэма №.13-14. Турыстычны патэнцыял Мінскай вобласці 

1. Асаблівасці рэкрэацыйна-геаграфічнага становішча рэгіёну. 

2. Прыродныя і гісторыка-культурныя рэсурсы развіцця турызму. 

3. Турысцкая інфраструктура рэгіёну. 

4. Асаблівасці арганізацыі асноўных відаў турызму (санаторна-курортнае 

абслугоўванне, аздараўленчы, спартыўны, паляўнічы, экалагічны, 

сельскі турызм і інш.). 

5. Асноўныя турысцка-экскурсійныя цэнтры. 

6. Праблемы і перспектывы развіцця турызму. 
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4. РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ 

4.1 Заданні да самастойнай работы студэнтаў 

 

Характарыстыка рэкамендуемых метадаў выкладання. Пры 

арганізацыі выкладання вучэбнай дысцыпліны «Турыстычны патэнцыял 

Беларусі» рэкамендуецца выкарыстоўваць традыцыйныя формы і метады 

навучання студэнтаў: лекцыйныя і семінарскія заняткі, а таксама элементы 

самастойнай работы. 

У лік эфектыўных педагагічных тэхналогій, якія спрыяюць развіццю ў 

студэнтаў крытычнага мыслення, вопыту фарміравання і выкарыстання 

інструментарыя вучэбна-даследчай дзейнасці, ролевага і імітацыйнага 

мадэлявання, магчымасці творча засвойваць новы вопыт, вылучаюцца 

тэхналогіі: праблемнага навучання; развіцця крытычнага мыслення; 

праектнага навучання; камунікацыйныя і інфармацыйныя тэхналогіі; 

тэхналогіі вучэбна-даследчай дзейнасці; метад аналізу канкрэтных сітуацый; 

іншыя інавацыйныя і інтэрактыўныя методыкі. 

 

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі і выкананні 

самастойнай работы студэнтаў. Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў 

прадугледжвае падрыхтоўку студэнтамі інфармацыйных матэрыялаў на 

адпаведную тэматыку, мультымедыя прэзентацый па асобных падразделах 

курса, вывучэння дадатковых крыніц і літаратуры, падрыхтоўцы да заліку і 

інш. 

Самастойная работа студэнтаў накіравана на: 

− фарміраванне навыкаў пошуку і аналізу розных відаў інфармацыі; 

− засваенне, сістэматызацыю і трансляцыю атрыманых ведаў у будучай 

прафесійнай дзейнасці; 

− развіццё дадатковых навукова-даследчых навыкаў. 
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Кантроль за выкананнем самастойнай работы з’яўляецца бягучым і 

рэалізуецца праз электронную пошту, індывідуальныя кансультацыі, падчас 

лекцыйных і семінарскіх заняткаў, а таксама падчас правядзення заліку. 

 

Пералік рэкамендуемых сродкаў дыягностыкі вынікаў вучэбнай 

дзейнасці студэнтаў. Арганізацыя вучэбнай работы студэнтаў накіравана на 

засваенне лекцыйнага матэрыялу, а таксама на самастойны пошук і 

падрыхтоўку інфармацыйных матэрыялаў да семінарскіх заняткаў па 

вучэбнай дысцыпліне. 

Для дыягностыкі атрыманых студэнтамі ведаў прадугледжваецца 

выкарыстанне наступных сродкаў: 

− тэставыя заданні па асобных падраздзелах і дысцыпліне ў цэлым; 

− пісьмовыя работы па асобных падраздзелах дысцыпліны; 

− мультымедыя прэзентацыі па асобных турыстычных зонах краіны; 

− выступленні студэнтаў на семінарскіх занятках па самастойна 

падрыхтаваных тэмах. 

Выніковая ацэнка вынікаў вучэбнай дзейнасці прадугледжвае 

правядзенне заліку. 

 

4.2 Пытанні да заліку 

 

1. Сутнасць паняццяў «турыстычны патэнцыял , «гісторыка-культурны 

рэгіён», «гісторыка-культурная спадчына». 

2. Характарыстыка рэкрэацыйна-геаграфічнага становішча Беларусі. 

3. Прыроднае асяроддзе развіцця турызму на Беларусі: характарыстыка 

рэльефу. 

4. Прыроднае асяроддзе развіцця турызму на Беларусі: характарыстыка 

клімату. 

5. Прыроднае асяроддзе развіцця турызму на Беларусі: характарыстыка 

водных рэсурсаў. 
14 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



6. Прыроднае асяроддзе развіцця турызму на Беларусі: характарыстыка 

расліннага свету. 

7. Прыроднае асяроддзе развіцця турызму на Беларусі: характарыстыка 

жывёльнага свету. 

8. Экалагічныя праблемы Беларусі. Наступствы катастрофы на 

Чарнобыльскай АЭС. 

9. Сацыяльна-дэмаграфічнае асяроддзе развіцця турысцкага комплексу 

Беларусі. 

10. Сацыяльна-эканамічнае асяроддзе развіцця турысцкага комплексу 

Беларусі. 

11. Турысцкая інфраструктура Беларусі: агульная характарыстыка. 

12. Асаблівасці развіцця гасцінічнай гаспадаркі Беларусі. 

13. Транспартная інфраструктура Беларусі. Транзітны турызм. 

14. Асаблівасці развіцця санаторна-курортнай гаспадаркі Беларусі. 

15. Асаблівасці арганізацыі аздараўленчага турызму на Беларусі. 

16. Асаблівасці развіцця спартыўнага турызму на Беларусі. 

17. Сутнасць і асаблівасці развіцця экалагічнага турызму на Беларусі. 

18. Рэсурсны патэнцыял і асаблівасці развіцця паляўнічага турызму на 

Беларусі. 

19. Сутнасць, перадумовы і асаблівасці развіцця агратурызму на Беларусі. 

20. Гісторыка-культурная спадчына Беларусі: агульная характарыстыка. 

21. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь. 

22. Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 

Беларусь. 

23. Гісторыка-этнаграфічныя рэгіёны Беларусі. 

24. Сучасныя асаблівасці развіцця экскурсійнага турызму на Беларусі. 

25. Музеі Беларусі, іх роля ў развіцці экскурсійнага турызму. 

26. Сутнасць, перадумовы і асаблівасці развіцця падзейнага турызму на 

Беларусі. 
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27. Сутнасць, перадумовы і асаблівасці развіцця рэлігійнага турызму на 

Беларусі. 

28. Сутнасць, перадумовы і асаблівасці развіцця настальгічнага турызму на 

Беларусі. 

29. Трансгранічныя турысцкія аб’екты, іх роля ў развіцці турызму. 

30. Дынаміка і рэгіянальная структура ўязнога турызму на Беларусі. 

31. Дынаміка і рэгіянальная структура ўнутранага турызму на Беларусі. 

32. Асаблівасці фарміравання турысцкага балансу Рэспублікі Беларусь. 

33. Канкурэнтаздольнасць турысцкага комплексу Беларусі. 

34. Дзяржаўная палітыка Рэспублікі Беларусь у сферы турызму.  

35. Праект Дзяржпраграмы развіцця турызму ў Рэспубліцы Беларусь на 

2016-2020 гг. 

36. Нарматыўна-прававая база развіцця турызму на Беларусі. 

37. Развіццё турысцкіх зон у Рэспубліцы Беларусь. 

38. Перспектывы развіцця турызму на Беларусі. 

39. Рэсурсны патэнцыял і асаблівасці развіцця турызму ў Брэсцкай 

вобласці. 

40. Рэсурсны патэнцыял і асаблівасці развіцця турызму ў Віцебскай 

вобласці. 

41. Рэсурсны патэнцыял і асаблівасці развіцця турызму ў Гомельскай 

вобласці. 

42. Рэсурсны патэнцыял і асаблівасці развіцця турызму ў Гродзенскай 

вобласці. 

43. Рэсурсны патэнцыял і асаблівасці развіцця турызму ў Магілёўскай 

вобласці. 

44. Рэсурсны патэнцыял і асаблівасці развіцця турызму ў Мінскай 

вобласці. 
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5. ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

5.1 Тэматычны план 
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Колькасць 

аўдыторных 

гадзін 

К
ол
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ць
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зі

н 
С

РС
 

 

 

 

 

Форма кантролю ведаў 

Л
ек

цы
і 

С
ем

ін
ар

ск
ія

 

за
ня

тк
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1. Уводзіны 2    

2. Асноўныя геаграфічныя і 

прыродныя характарыстыкі 

Рэспублікі Беларусь 

2  2 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне 

3. Дэмаграфічнае і сацыяльна-

эканамічнае асяроддзе 

развіцця турызму ў 

Беларусі. 

2  4 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне 

4. Асаблівасці развіцця 

турысцкай інфраструктуры 

Беларусі. 

2  4 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне, 

пісьмовая работа 

5. Санаторна-курортная 

гаспадарка Беларусі. 

4 2 4 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне, 

пісьмовая работа 

6. Аздараўленчы і спартыўны 

турызм у Беларусі. 

2 2 2 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне, 

пісьмовая работа 

7. Аграэкалагічны і паляўнічы 4 2 4 выбарачнае апытанне, 
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турызм у Беларусі. тэставае заданне, 

пісьмовая работа 

8. Развіццё экскурсійнага 

турызму ў Беларусі. 

4 4 6 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне, 

пісьмовая работа 

9. Іншыя віды турызму на 

тэрыторыі Беларусі. 

2 2 2 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне, 

пісьмовая работа 

10. Асаблівасці развіцця 

міжнароднага турызму ў 

Беларусі. 

2 2 2 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне, 

пісьмовая работа 

11. Турысцкая палітыка 

Рэспублікі Беларусь. 

2 2 2 выбарачнае апытанне, 

тэставае заданне, 

пісьмовая работа 

12. Турыстычны патэнцыял 

рэгіёнаў Беларусі. 

12 12 12 выбарачнае апытанне, 

мультымедыя 

прэзентацыя  

 Разам: 40 28 44  
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5.2 Асноўная літаратура 

 

1. Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь 

на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс] / Министерство спорта и 

туризма Республики Беларусь. – Режим доступа: 

http://www.mst.by/ru/programma-razvitiya-turizma-ru/. 

2. Решетников, Д.Г. География туризма Беларуси: пособие для студентов 

факультета международных отношений, обучающихся по 

специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)», 

направление специальности 1-26 02 02-06 «Менеджмент (в сфере 

международного туризма)» / Д.Г. Решетников. – Минск: БГУ, 2012. – 

302, [1] с.  

3. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: 

статистический сборник / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. – Минск: Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь, 2016. – 91 с. 

4. Туристская энциклопедия Беларуси / [З.Я. Андриевская и др.; сост.: 

Л.В. Ловчая, Т.И. Жуковская]; под общ. ред. И.И. Пирожника. – 

Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. – 647 с. 

5. Туристские регионы Беларуси / [З.Я. Андриевская и др.; сост.: 

Л.В. Ловчая]; под общ. ред. И.И. Пирожника. – Минск: Беларуская 

Энцыклапедыя, 2008. – 600 с.: іл. 

 

5.3 Дадатковая літаратура 

 

6. Блакітны скарб Беларусі: рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі 

патэнцыял водных аб’ектаў / рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.]; маст.: 

Ю.А. Тарэеў, У.І. Цярэнцьеў. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 

2007. – 480 с.: іл. 
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7. Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі 

Беларусь: [даведнік] / Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь; 

[складальнікі: В.Я. Абламскі, І.М. Чарняўскі, Ю.А. Барысюк]. – Мінск: 

БЕЛТА, 2009. – 680, [3] с. 

8. Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь: 

монография / Е.Г. Киреенко [и др.]; под общ. ред. Е.Г. Киреенко, 

Д.Г. Решетникова. – Минск: БГПУ, 2010. – 280 с. 

9. Локотко, А.И., Историко-культурные ландшафты Беларуси / 

А.И. Локотко. – Минск: Белорусская наука, 2006. – 470 с. 

10. Стратегия устойчивого развития экологического туризма в Беларуси / 

Л.М. Гайдукевич [и др.]; под общ. ред. Л.М. Гайдукевича, С.А. Хомич. 

– Минск: БГУ, 2008. – 351 с. 

11. Туризм и отдых [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – http:// 

http://www.tio.by/novosti. 
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