
ТИЩУК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА  
Відомості про гаранта освітньої програми «Туризм» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня  

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 24 – Сфера обслуговування  
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 242 – Туризм  

КВАЛІФІКАЦІЯ: бакалавр з туризму 
 

 Найменування 

освітнього 

компонента / 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника 

та членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади, місце 

роботи 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту* 

Науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Примітки** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Організація 

ресторанного 

господарства 

(30 год) 

Барна справа та 

винний етикет (30 

год) 

Професійний етикет 

сфери послуг 

(30 год) 

Сільський зелений 

туризм (30) 

Організація 

харчування туристів 

(30) 

Тищук  

Інна 

Володимир

івна 

(Стаж - 6 

років)  

Доцент кафедри 

туризму та 

готельно-

ресторанної справи 

Луцького НТУ 

 

Атестат АД  

№ 006171 

Від 09 лютого 

2021 р. 

 

Рішення Вченої 

ради від 24 грудня 

2020 р. протокол 

№ 6. 

Луцький державний технічний 

університет, 

1996-2001 рр. Спеціальність – 

«Автоматизоване управління 

технологічними процесами» 
Диплом ВС № 15053348 від 

30.06.2001 р. 

Кваліфікація (за дипломом) – 

інженер-механік 

 

Луцький національний технічний 

університет 

2014-2016 рр. 

Спеціальність – «Економіка 

підприємства» 

Диплом С 16 № 060447 від 

25.06.2016 р. 

Кваліфікація (за дипломом) – 

спеціаліст з економіки підприємства 

 

Диплом магістра, спеціальність 

«Філологія» спеціалізація 
Германські мови та література 

(переклад включно) освітня 

програма «Германська філологія і 

Кандидат економічних 

наук за спеціальністю 

08.00.05 –  розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка 

 

Диплом ДК № 046848 

від 16.05.2018 р. 

 

Тема дисертації: 

«Регіональні механізми 

стимулювання 

підприємництва у сфері 

сільського зеленого 

туризму» 

Мукачівський державний університет 

Термін з 21.11.16 р. по 22.05.17 р. 

довідка 

про проходження стажування 

№ 1059 

Наказ № 513-к від 21.11.2016 р. 

 

Тема: «Організаційні механізми 

дослідження  потенціалу 

підприємства сфери гостинності» 

 

Міжнародне (стажування) в 

Університет Суспільно-

Природничих Наук  ім. Вінцента 

Поля 

м. Люблін з «01» лютого 2020 

року по «20» червня 2020 року. 

№ 2006/0222.06.2020 

Тема «Опанування 

інноваційними освітніми 

технологіями реалізації 

навчального процесу при 

викладанні дисциплін 

«Організація ресторанного 

господарства», «Сільський 

Виконання 

пп. 1, 2, 3, 5, 

8, 10, 13, 14, 

15, 16, 18 п. 

30 

Ліцензійних 

умов 



переклад (англійська мова та 

німецька мова». Професійна 

кваліфікація «Магістр перекладу 

(англійська, німецька мова, викладач 

англійської та німецької мови». (№ 

М20 №072343), 2020 р. 

(зелений) туризм» та роботі з 

іноземними студентами» 

 

Туристична агенція «Море турів» 

з 09.02.2021 по 19.02.21 р. Наказ 

№ 106-05035 від 06.02.2021 р.  

Тема «Опанування 

інноваційними технологіями 

(новітні системи бронювання). 

 Вдосконалення практичних 

навичок щодо розроблення 

туристичних маршрутів, зокрема 

у Волинській області» 

 

Рекреаційний комплекс 

«Рестпарк» з 23.02 по 5.03.21 р. 

Наказ № 128-03-35 від 23.02.2021 

р.  

Тема «Вивчення практичного 

досвіду щодо введення барної 

справи та інноваційних 

технологій (новітні системи 

бронювання в готелі). 

Вдосконалення практичних 

навичок щодо роботи закладу 

ресторанного господарства» 

 

Черкаський національний 

університет імені Богдана 

Хмельницького з 01.04.2021 по 

31.05.2021 р. 

Тема ««Організація навчального 

процесу та інноваційні методи 

навчання», «Програми наукового 

моделювання професійної 

підготовки студентів. Основні 

інструменти підтримки 

мобільності науковців», 

«Ознайомлення з теоретичними 

засадами організації навчального 



процесу, методи оцінювання 

успішності студентів, організація 

праці викладача та формування 

педагогічного навантаження». 

«Підвищення кваліфікаційного 

рівня з дисциплін які 

викладаються на кафедрі туризму 

та готельно-ресторанної справи 

Луцького НТУ «Організація 

ресторанного господарства», 

«Сільський зелений туризм», 

«Професійний етикет сфери 

послуг»» 

 
 
**Примітки: 

Тищук І.В.  виконуються пп. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18 п. 30 Ліцензійних умов 

 

П. 1 пункту 30 Ліцензійних умов 

1. Nadiia Stezhko, Yaroslav Oliinyk, Larysa Polishchuk, Anatoliy Parfinenko, Svitlana Markhonos. Іnternational tourism in the system of modern 

globalization processes. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 97–106, Article ID: IJM_11_03_011 Available 

online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=3 Journal Impact Factor (2020): 10.1471 (Calculated by GISI) 

www.jifactor.com  

 

П. 2 пункту 30 Ліцензійних умов 

 

1. Тищук І. В. Особливості розвитку зеленого туризму в розвинених країнах світу. Електронне фахове видання «Глобальні та національні 

проблеми економіки». 2016. №9. С. 571–576. Електронний ресурс. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-9-2016  

2. Тищук І. В., Матвійчук Л. Ю. Економіко-екологічні засади раціонального використання туристичних ресурсів. Науковий вісник 

Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2016. Том 21. Вип. 1. С. 129–132. 

3. Тищук І. В., Жук О. М. Туристичний маршрут історичним Луцьком ХІХ століття. Науковий журнал «Економічний форум». Луцьк: РВВ 

Луцький НТУ, 2016. № 3. С. 138–143. 

4. Тищук І., Лужанська Т., Гобрей М. Організаційно-економічний механізм використання ресурсного потенціалу сільського зеленого 

туризму в регіоні. Науковий журнал «Економічний форум». Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2017. №3. С. 117–122. 

http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=3
http://www.jifactor.com/
http://global-national.in.ua/issue-9-2016


5. Тищук І. В. Вісин О.О. Модернізація інфраструктури туристичного комплексу. Зб. наук. праць «Економічні науки». Серія «Економічна 

теорія та економічна історія». Вип. 14 (56). Луцьк: ЛНТУ, 2017. С. 52–60. 

6. Тищук І. В. Оцінка основних тенденцій розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Науковий журнал «Економічний форум». Луцьк: 

РВВ Луцький НТУ, 2018. № 4. С. 79–86. Режим доступу: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_4_zi_zminami-szhatyy.pdf 

7. Тищук І. В., Поліщук Л.М. Професійна етика у готельно-ресторанному бізнесі. Науковий журнал «Економічний форум». Луцьк: РВВ 

Луцький НТУ, 2018. № 4. С. 320–325. Режим доступу: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_4_zi_zminami-szhatyy.pdf 

8. Тищук І. В., Сидорук С.В., Поліщук Л.М. Смарт-спеціалізація готельних послуг. Науково-практичний збірник «Географія та туризм». 

Київ, 2019. № 47. С. 320–325. Режим доступу: http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=84&lang=uk  

9. Тищук І. В., Поліщук Л.М., Колісник Б.І. Туристична інфраструктура Волинської області: основні тенденції розвитку. Науковий журнал 

«Економічний форум». Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2019. № 3. С. 79–86. Режим доступу: http://lutsk-

ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no32019_2.pdf  

10.Тищук І. В., Поліщук Л. М. Аналіз та оцінка основних тенденцій розвитку екскурсійного туризму міста Луцьк. Економіка та держава. 

2020. № 1. http://www.economy.in.ua/index.php?op=1&z=4487&i=9  

 

П. 3 пункту 30 Ліцензійних умов 

1.Матвійчук Л.Ю., Лепкий М.І., Лютак О.М., Тищук І.В. Механізми створення геоінформаційної системи туристичних ресурсів: колективна 

монографія. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. 208 с. Особистий внесок Тищук І.В.: розроблено теоретико-методологічні засади створення 

геоінформаційної системи туристично-рекреаційних ресурсів (ст.6-21). 

2. Тищук І. В., Матвійчук Л.Ю. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід: 

монографія. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. 260 с. 

3.Тищук І. В. Організаційно-економічний механізм сталого розвитку зеленого туризму в Україні. Сталий розвиток – ХХІ століття: 

управління, технології, моделі. Дискусії – 2015: колективна монографія; за науковою редакцією проф. Хлобистова Є. В. Черкаси, 2015. С. 328–

336.  

4.Тищук І. В. Чинники впливу на стан та розвиток зеленого туризму в Україні. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, 

технології, моделі: колективна монографія; за науковою редакцією проф. Волошина І. М. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. С. 225–241.  

5. Тищук І. В., Матвійчук Л. Ю. Інституціональне середовище розвитку зеленого туризму в Україні. Перспективи розвитку туризму в 

Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія; за науковою редакцією проф. Волошина І. М. Луцьк: РВВ Луцького 

НТУ, 2015. С. 105–117.  

6. Тищук І. В. Зелений туризм: сутність та визначення поняття. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, 

моделі: колективна монографія; за науковою редакцією проф. Волошина І. М. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. С. 114–125.  

7. Тищук І. В. Методика оцінки стану та перспективності розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України. Перспективи розвитку 

туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія; за науковою редакцією проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк: РВВ 

Луцького НТУ, 2017. С. 105–117. 

http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_4_zi_zminami-szhatyy.pdf
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_4_zi_zminami-szhatyy.pdf
http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=297&Itemid=84&lang=uk
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no32019_2.pdf
http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/ekonomichniy_forum_vipusk_no32019_2.pdf
http://www.economy.in.ua/index.php?op=1&z=4487&i=9


8. Inna Tyshchuk. Перспективи розвитку винного туризму в Україні // Larysa Polishchuk// Intellectual capital is the foundation of innovative 

development: economics, management, marketing, tourism. Monographic series «European Science». Book 3. Part 5. 2020. C. 153-167. DOI: 

10.21893/2709-2313.2020-03-05-008 

 

П.5 пункту 30 Ліцензійних умов 

Участь у міжнародному науковому проекті /заході :  «БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ», Мебельне облаштування «hostel (hrb) -лабораторії», 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» Програма безвідплатної допомоги «Кусаноне» Посольства Японії в Україні спрямована на підтримку ініціатив, 

представлених громадами та громадськими об’єднаннями для задоволення різноманітних потреб на місцевому рівні, 2019 р. 

Участь у Всеукраїнському молодіжному конкурсі інноваційних проєктів з розвитку туризму на сільських територіях. Назва проєкту 

«Розвиток сма рт-підходів туристичнiй дiяльнoстi Бора тинської ОТГ». Ірина Околович, координатор проєкту +38 097 31 47 507, 

ira_okolovych@ukr.net За підтримки: Державного агентства розвитку туризму України, ГС «Національна туристична організація України», 

Проекту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень в Україні», 2020 р. 

 

П.8 пункту 30 Ліцензійних умов 

Виконавець науково - дослідної роботи: «Дослідження перспективи розвитку туризму в Україні та світі», науковий керівник: д.е.н., проф. 

Матвійчук Л.Ю., виконавці: Лепкий М.І., Тищук І.В., термін виконання: 01.01.2016 – 31.12.2019 рр (шифр 14-16 к). Номер д/р 0116U001935. 

Молодший науковий співробітник держбюджетної теми: 0112U000291 «Методологія створення геоінформаційної системи туристично-

рекреаційних ресурсів», 2015-2016 рр.  

Відповідальний виконавець прикладного дослідження «Розробка геінформаційної системи туристичних об’єктів Жидичинської сільської 

ради», 2016 рік. (Договір № 47/12-2016 з «Жидичинською сільською радою»). 

Відповідальний виконавець науково-дослідної розробки «Розробка програми курсів «Менеджер з туризму». науковий керівник: к.г.н., 

доцент. Громик О.М., виконавці: Поліщук Л.М., Тищук І.В., термін виконання: 11.06.2020 – 31.07.2020 рр. (Договір № 06-06-/20 від 11.06.2020 р. 

з «ФОП Каліс Ірина Борисівна (ТА «BARBADOS»). 

Виконавець науково-дослідної роботи: дослідження природно-рекреаційного потенціалу і оцінка туристичних ресурсів Західного регіону 

(№д/р 0119U002381). 

 

П.10 пункту 30 Ліцензійних умов 

В.о. завідувача сектору ліцензування та акредитації Луцького НТУ з 25.09.2020 р. в року по 31.10.2020 р.  

 

13 пункту 30 Ліцензійних умов 

1.Діловий етикет в туризмі. Конспект лекцій для бакалаврів напряму підготовки 6.040103 – туризм денної та заочної форм навчання / 

укладачі: Л. М. Поліщук, І. В.Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 60 с. 

2.Аналіз діяльності підприємств туризму. Конспект лекція для бакалаврів напряму підготовки 6.040103 – туризм денної та заочної форм 

навчання / укладачі: Л.М. Поліщук І.В.Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 116 с. 

mailto:ira_okolovych@ukr.net


3.Аналіз діяльності підприємств туризму. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для бакалаврів напряму підготовки 6.040103 

– туризм денної та заочної форм навчання / укладачі: Л.М. Поліщук І.В.Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 48 с. 

4. Діловий етикет в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.040103 – туризм денної та 

заочної форм навчання / укладачі: Л. М. Поліщук, І. В. Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 28 с. 

5. Діловий етикет в туризмі. Конспект лекцій для бакалаврів напряму підготовки 6.040103 – туризм денної та заочної форм навчання / 

укладачі: Л. М. Поліщук, І. В.Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 60 с. 

6. Діловий етикет в туризмі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів напряму підготовки 6.040103 – туризм 

денної та заочної форм навчання / укладачі: Л.М. Поліщук, І. В. Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 42 с. 

7. Кулінарна етнологія. Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.040103 – туризм денної та заочної 

форм навчання / укладачі: Л.М.  Поліщук, І.В.Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 28 с. 

8.Організація ресторанного господарства. Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів напряму підготовки 6.040103 – туризм 

денної та заочної форм навчання / укладачі: М. І. Лепкий, І. В. Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 60 с.  

9.Ділова комунікативність в туризмі. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 24 Сфери обслуговування 

спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / укладачі: Б. І. Колісник, І. В. Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 62 с. 

10.Ділова комунікативність в туризмі. Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 24 Сфери обслуговування 

спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / укладачі: Б. І. Колісник, І. В. Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. – 62 с.  

11.Ділова комунікативність в туризмі. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 

24 Сфери обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / укладачі: Б. І. Колісник, І. В. Тищук – Луцьк : Луцький 

НТУ, 2018. – 24 с. 

12. Організація готельного господарства. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня освітньо-професійної програми «Туризм» денної та заочної форм навчання / укладачі: Л.М. Поліщук І.В.Тищук – Луцьк : Луцький НТУ, 

2019. – 120 с. 

13. Діловий туризм [Текст] : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної 

програми «Туризм» галузі знань 24 Сфери обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / укладачі: І.В.Тищук, Б.І. 

Колісник – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 34 с. 

14. Методичні вказівки [Текст] : до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної 

програми «Туризм» галузі знань 24 Сфери обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / укладачі: Л.М.Поліщук, 

І.В.Тищук, – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 40 с. 

15. Методичні вказівки [Текст] : до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної 

програми «Туризм» галузі знань 24 Сфери обслуговування спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / укладачі: Л.М.Поліщук, 

І.В.Тищук, – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 35 с. 

16. Барна справа та винний етикет. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми 

«Готельно-ресторанна справа» спеціальності 242 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфери обслуговування денної та заочної форм 

навчання / укладачі: І.В.Тищук, Л.М.Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 74 с. 



17. Барна справа та винний етикет. Методичні вказівки до практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 242 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфери 

обслуговування денної та заочної форм навчання / укладачі: І.В.Тищук, Л.М.Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 18 с. 

18. Барна справа та винний етикет. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 242 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфери обслуговування денної 

та заочної форм навчання / укладачі: І.В.Тищук, Л.М.Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 16 с. 

19. Методичні вказівки : до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої 

програми «Туризм» спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфери обслуговування денної та заочної форм навчання / укладачі: Л.М.Поліщук, 

І.В.Тищук, Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 42 с. 

20. Професійний етикет сфери послуг. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми 

«Готельно-ресторанна справа» спеціальності 242 Готельно-ресторанна справа, освітньої програми «Туризм» спеціальності 241 «Туризм» галузі 

знань 24 Сфери обслуговування денної та заочної форм навчання / укладачі: І.В.Тищук, Л.М.Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 46 с. 

21. Професійний етикет сфери послуг. Методичні вказівки до практичних завдань для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 242 Готельно-ресторанна справа, освітньої програми 

«Туризм» спеціальності 241 «Туризм» галузі знань 24 Сфери обслуговування денної та заочної форм навчання / укладачі: І.В.Тищук, 

Л.М.Поліщук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 20 с. 

22. Професійний етикет сфери послуг. Методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» спеціальності 242 Готельно-ресторанна справа, освітньої програми «Туризм» 

спеціальності 241 «Туризм» галузі знань 24 Сфери обслуговування денної та заочної форм навчання / укладачі: І.В.Тищук, Л.М.Поліщук. Луцьк : 

Луцький НТУ, 2020. 46 с. 

 

П. 14 пункту 30 Ліцензійних умов 

Керівництво студенткою, яка зайняла призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2018-2019 н.р. зі спеціальності 

«Туризм», ст.гр. ТР-21 Хлуд Ольга – І місце (м. Луцьк, 12 лютого 2019 р., Луцький національний технічний університет, кафедра туризму та 

готельно-ресторанної справи, керівник: доцент Тищук І.В.).  

 

П. 15 пункту 30 Ліцензійних умов 

1. Тищук І. В., Матвійчук Л. Ю., Лепкий М. І. Основні пріоритети побудови організаційно-економічного механізму використання і охорони 

туристичних ресурсів. International scientific conference «Modern transformation of economics and management in the era of globalization». Klaipedia: 

Baltija Publishing, 2016. С. 216–219. 



2. Тищук І. В. Система платежів як спосіб забезпечення раціонального використання туристичних ресурсів. Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи  сталого розвитку підприємств та регіонів України». Дніпропетровськ, 

2016. С. 114–116. 

3. Тищук І. В. Ринок туристичних послуг в Україні: аналіз та структура. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Перспективи розвитку туризму в Україні та світі». Луцьк–Світязь, 17–18 травня 2017. С. 123–128. 

4. Тищук І. В. Фінансове забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі». Луцьк–Світязь, 17–18 травня 2017. С. 208–211. 

5. Тищук І.В. Досвід розвитку зеленого туризму в розвинених країнах світу. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика». Львів, 2018. С. 110–115. 

6. Тищук І.В. Перспективи розвитку фестивального туризму на Волині. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток 

гастрономічного туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду». Київ, 2019. С. 92–94. 

7. Тищук І.В.Основні тенденції розвитку винного туризму в Україні. Матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції «Географія, 

економіка і туризм: національний та міжнародний досвід». Львів, 2019 р. С. 217-222. 

8. Тищук І. В., Поліщук Л. М., Сидорук С. В. Школа готельного менеджменту: організація роботи та устаткування на прикладі готелю 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (4 грудня 2019 р.)] / відп. ред. Л. Г. 

Ліпич, А. М. Лялюк. – Луцьк, 2019. С.190-192. 

9. Тищук І.В. Ресторанне господарство в Україні: особливості та перспективи розвитку. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи». Суми, 2020. С. 110–115. 

10. І.В. Тищук. Подієвий туризм: сутність та класифікація. / Плахтій А.П. / Матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Сучасні аспекти ресурсозбереження». Луцьк, 2020 р. 

11. Тищук І.В. Туристично-рекреаційний потенціал Волинського регіону. Матеріали XХVІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. MICROCAD-2020». Харків, 2020. С. 

12. Тищук І.В. Сучасний стан розвитку готельного господарства Волинського регіону. Матеріали XХVІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. MICROCAD-2020». Харків, 2020. С. 

13. Тищук І.В. Основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція 

бізнес-структур: стратегії та технології». Тбілісі. Грузія. 2020 С.71-76 

14. Tyshchuk I. BUSINESS HOTELS AND BUSINESS CENTERS AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS TOURISM IN 

UKRAINE. Economic security: state, cluster, enterprise: International scientific conference (December 25-26, 2020. Lisbon, Portugal). Riga, Latvia: 

“Publishing House “Baltija Publishing”, 2020. С.96-102.  

15. Тищук І.В. Соціальний туризм в системі регіонального туристичного ринку. Міжнародна наукова конференція «Економічний аналіз: 

теорія, методологія, практика». Державний університет імені Яна Кохановського у місті Кельце (Республіка Польща). 2021 р. С.181-186. 

 

 

П. 16 пункту 30 Ліцензійних умов 



Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю – член Асоціації індустрії гостинності України з 11.09.2020 р. (Затверджено рішенням 

Правління громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України від 01.12.2016 р. 03155 м. Київ, вул. А. Петрицького, 4, Код ЄДРПОУ 

39407922, aigu.org.ua , spilka.aigu@gmail.com) 

Участь у професійному об’єднанні за спеціальністю: член ГО Творчого туристичного клубу «Ми» (вул. Кондзилевича, 5, м. Луцьк, E-mail: 

turclub@ukr.net, довідка №25/01 від 04.09.2019 року). 

 

П. 18. пункту 30 Ліцензійних умов  
Наукове консультування: 

1. Відділу еколого-освітньої та рекреаційної роботи Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» (вул. Незалежності, 

18, м. Ківерці, Волинська область, 45200, E-mail: nppkiv.tsumanspushcha@ukr.net  Код 840025210, довідка № 01-15/77 від 20.03.2019 року); 

2. HostelLutsk G84. м. Луцьк, директор Остапович Наталія Павлівна. Довідка від 18.09.2019 р. 

3. Готельно-ресторанний комплекс «Острів». 

4. Рекреаційний комплекс «Рестпарк».  

5. Туристична агенція «Море турів». 

6. Туристична агенція «Мама Лю». 

 

Ректор Луцького НТУ          І. М. Вахович 
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