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1. Мета опанування дисципліни: формування знань і навичок аналізу потенціалу туристичних 

ресурсів світу спеціалізованих напрямів відпочинку та їх ефективного функціонування. 

 

2. Завдання: вивчити теоретичні основи формування та функціонування спеціалізованих 

туристичних комплексів, як складових господарського комплексу; з’ясувати рівні, структуру та 

фактори формування спеціалізованих туристичних потреб; проаналізувати поняття, склад та 

структуру спеціалізованого туристично-ресурсного потенціалу; вивчити теоретичні основи, 

основні схеми та характеристики туристичних районів світу та України, в яких отримали розвиток 

напрямки спеціалізованого туризму. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:  

історії розвитку спеціалізованих напрямків туристичної галузі в міжнародному просторі та в 

умовах вітчизняного розвитку суспільства 

світових та регіональних систем і комплексів туристичної спеціалізації, в яких отримали розвиток 

напрямки спеціалізованого туризму 

структури напрямів спеціалізованого туризму світу 

різновидів спеціалізованого туризму світу й України та  особливості їх функціонування; 

основних показників, що характеризують тенденції розвитку світового ринку спеціалізованих 

туристичних послуг 

особливостей функціонування світового культурного, політичного та соціального середовища 

країн світу 

застосування знань і розумінь: 

характеризувати потенціал регіону (окремо взятої території, локальної ділянки) за наявністю 

розвитку спеціалізованих напрямів туристичної галузі, з подальшим виявлення найбільш цікавих 

туристичних об`єктів 

аналізувати різноманітний туристичний потенціал певного регіону (території, місцевості, 

туристичної ділянки), згідно з найбільш привабливими для даного регіону напрямами 

визначати найбільш перспективний напрямок подальшого розвитку туристичної галузі, 

спираючись на природні та природоохоронні об`єкти, особливості клімату, мінералізації водних 

ресурсів  

характеризувати туристичні системи світу за їх придатністю до створення ідеальних умов для 

розвитку різноманітних видів спеціалізованого туризму 

оцінювати потенціал природоохоронної діяльності у туристичних комплексах; 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 - при розробці перспективних програм обслуговування в рамках лікувально-оздоровчого туризму 

 - при вивченні різноманітних туристичних потреб населення 



- при вивченні особливостей функціонування спеціалізованих туристичних комплексів, як 

складових господарського комплексу 

 - при вивченні теоретичних основ, основних схем та характеристик туристичних районів світу та 

України 

2) на рівні підприємства: 

 - при аналізі туристично-рекреаційних ресурсів регіону 

 - при розробці маршрутів пізнавальних турів 

 - при розробці рекламно-інформаційної підтримки 

 - при розробці програм культурно-пізнавального туризму 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Основи спеціалізованого туризму. Види туризму рекреаційного і 

культурно-пізнавального характеру 

Тема 1. Основи спеціалізованого туризму 

Тема 2. Спеціальні види туризму рекреаційно-оздоровчого характеру 

Тема 3. Спеціальні види туризму пізнавального характеру 

Тема 4. Подієві види туризму 

Змістовий модуль 2. Види спеціалізованого туризму релігійного, ділового, анімаційного 

характеру 
Тема 5. Спеціалізовані види туризму паломницько-релігійного характеру 

Тема 6.  Освітньо-бізнесові види спеціалізованого туризму 

Тема 7. Анімаційні види спеціалізованого туризму 

Тема 8.  Види спеціалізованого туризму на території України 

 

6. Викладацький склад: к.пед.н., доцент Богатирьова Г.А. 

 

 

 

  


