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ВСТУП 

Мета навчальної дисципліни “Спеціалізований туризм” полягає 

в оволодінні основами теорії і практики розвитку та функціонування 

лікувально-оздоровчого, спортивно-оздоровчого, релігійного туризму 

та паломництва, сільського зеленого, туризму, екологічного, 

подієвого, круїзного та екстремального видів туризму. Актуальним є 

виховання морально-вольових, психологічних якостей для оволодіння 

знаннями та практичними навичками організації та проведення 

туристських заходів та нескладних спортивних походів. 

Завдання навчальної дисципліни – надати студентам знання, 

вміння та навички необхідні для: 1) визначення основних ознак і 

застосування лікувально-оздоровчих послуг; 2) характеристики видів 

курортів та їх можливостей практичного використання; 3) роботи з 

туристською групою в умовах природного середовища на маршрутах 

різної категорії складності з урахуванням вікових, фізичних та інших 

особливостей учасників; 4) забезпечення безпеки туристських 

походів; 5) підготовки людини до виживання в складних та 

екстремальних природних ситуаціях; 6) використання сакрально-

релігійних об’єктів як у культурно-пізнавальні, так і оздоровчих цілях; 

7) використання у туристичній роботі екологічних стежок, мереж, 

об’єктів: 8) доцільного застосування різноякісних подій для 

туристичної сфери; 9) оцінки ролі круїзного туризму у туристичній 

індустрії; 10) виявлення особливостей використання подій для 

туризму у світі та Україні; 11) вивчення соціально-економічних 

передумов розвитку спеціалізованого туризму Україні; 12) методики 

розрахунку конкурентоспроможності даного туристичного продукту.  

Загальний об’єкт навчальної дисципліни – туристична 

індустрія (сфера) як складова світового господарства та сукупність 

окремих (спеціальних) видів туризму, що тісно пов’язані між собою та 

мають специфіку функціонування через відносну немасовість, значні 

фінансові витрати, підвищений ризик, особливі умови подорожування. 

Предмет навчальної дисципліни – дослідження особливостей 

розвитку та організації спеціальних видів туризму у світі та окремих 

його регіонах, в тому числі, Україні. В процесі вивчення 

спеціалізованих видів туризму студенти повинні, по-перше, отримати 

теоретичні знання, пов’язані з особливостями розвитку і 
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функціонування даних видів туризму та їх макрорегіональних 

відмінностей; по-друге, отримати навички аналізу впливу впливу 

соціально-економічних та психологічних факторів на розвиток і 

організацію спеціальних видів туризму; по-третє, вміти аналізувати 

різні інформаційні джерела, пов’язані з проблемами та організацією 

спеціальних видів туризму у світі та Україні. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 теоретичний матеріал відповідно програми; 

 законодавчу базу, функції, систему управління туризмом; 

 зміст і особливості різновидів туризму; 

 ресурсну базу для розвитку спеціальних видів туризму; 

 організаційні засади проведення туристичної роботи; 

 вимоги до безпеки туристичної діяльності; 

 об’єкт, предмет і метод курортології та рекреаційної діяльності, її 

понятійно-категоріальний апарат; 

 головні види рекреації і курортної справи; 

 розуміти значення оздоровчо-відновлювального туризму у 

життєдіяльності суспільства; 

 мати уявлення про сучасний стан і перспективи оздоровчо-

відновлювального туризму в Україні; 

 основи поводження при екстремальних ситуаціях, що виникають у 

спортивно-оздоровчому туризмі; 

 туристичну цінність сакрально-релігійних об’єктів у світі та 

Україні; 

 специфіку розвитку і функціонування сільського зеленого туризму 

у окремих регіонах світу та Україні; 

 туристичні особливості екологічних стежок, мереж, об’єктів; 

 основні події економічного, політичного, релігійного, 

культурного, спортивного характеру, які використовуються з 

туристичною метою; 

 основні регіони морських та річкових туристичних круїзів; 

 основні регіони поширення та функціонування пригодницького та 

екстремального туризму. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

 вільно орієнтуватись у законодавчо-нормативній базі туристичної 

діяльності; 
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 організовувати окремі види туристичної роботи; 

 прогнозувати можливі загрози та забезпечувати максимум безпеки 

при заходах зі спеціальних видів туризму; 

 організовувати туристичні походи з різних видів туризму; 

 правильно себе поводити у критичних ситуаціях, що можуть 

виникнути у туристичних заходах; 

 виживати в екстремальних умовах втрати їжі, води, спорядження; 

 надавати першу (долікарську) медичну допомогу; 

 практично використовувати цінність сакрально-релігійних 

об’єктів, особливо в Україні; 

 довести до потенційних туристів значення сільського зеленого 

туризму; 

 використовувати для туризму екологічні об’єкти; 

 застосовувати для туризму події релігійного, політичного, 

спортивного, культурного значення; 

 пропонувати найкращий туристичний продукт для морських і 

річкових круїзів; 

 оцінювати ризики різних видів екстремального туризму. 

 застосовувати у практичній діяльності новітні організаційно-

правові та соціально-економічні аспекти функціонування спеціальних 

видів туризму. 

Програма передбачає проведення лекційних і семінарських 

занять та самостійну роботу студентів над засвоєнням навчального 

матеріалу. Дисципліна “Спеціалізований туризм” має логічні 

взаємозв'язки з такими навчальними дисциплінами як 

“Туризмознавство”, “Історія туризму”, “Рекреаційні комплекси світу”, 

“Географія туризму”, “Туристичне країнознавство”, “Сільський 

зелений туризм”, “Міжнародні економічні відносини”. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ 
 

МОДУЛЬ І 

Особливості використання спеціальних видів туризму для 

оздоровчо-відновлюваних функцій населення. 

 

 

Тема 1. Лікувально-оздоровчий туризм. 

 

Здоров’я – основне багатство людини. Суб'єктивні та об’єктивні 

фактори, що впливають на здоров’я населення. Програма ВООЗ 

“Охорона здоров’я здорової людини” (Копенгаген, 2003). Сутність та 

становлення лікувального туризму. Роль курортів у зміцненні здоров’я 

людини. Формування лікувального і курортного туризму. 

Місце лікувального туризму у класифікації міжнародного туризму. 

Курорти, їх роль у зміцненні здоров’я і розвитку лікувального 

туризму. Курорти та їх типологія. Всесвітньо відомі лікувальні 

курорти. Основні методи лікування і оздоровлення, що 

застосовуються на сучасних європейських курортах.  

Аналіз (характеристика) туристичних фірм на сучасному 

туристському ринку лікувального туризму. Засоби розміщення у 

лікувальному туризмі. Фізико-географічні фактори і ресурси 

лікувального туризму. Природні лікувальні ресурси. 

Історія курортної справи в Україні. Географія курортів у далекому 

зарубіжжі. Характеристика країн СНД, Прибалтики та Грузії в 

контексті розвитку лікувально-оздоровчого туризму. Географія 

курортів України. 

 

 

Тема 2. Спортивно-оздоровчий туризм. 

 

Характеристика основних видів спортивно-оздоровчого туризму. 

Базова (географічна) підготовка туриста. Психологічний клімат у 

туристській групі. Управління конфліктною ситуацією та вирішення 

конфліктів. 

Спорядження та базування. Медичні вимоги до учасника 
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туристського походу. Основні прийоми і правила надання першої 

медичної допомоги. Фактори небезпеки виникнення екстремальних 

ситуацій у туристському поході. Психологічний та медичний аспекти 

екстремальних ситуацій і катастроф. Втрата продуктів. Голод. Втрата 

спорядження. Холод. Укриття. Втрата води. Спека і спрага. Навички 

виживання. 

Принципи розробки туристських маршрутів. Пересування в 

польових умовах. Особливості пересування по пересічній місцевості. 

Водні перешкоди. Пересування транспортом. 

Туристське спорядження. Базування. Харчування в туристському 

поході. Туристське кострове і кухонне спорядження. Багаття. Перша 

медична допомога в туристському поході. 

Основні правила поведінки в екстремальних ситуаціях. Фактори 

небезпеки виникнення екстремальних ситуацій у туристському поході. 

Аварійне спорядження і сигнали лиха. Охорона природи під час 

туристського походу. 

 

 

Тема 3. Релігійний туризм та паломництво. 

 

Визначення і різновиди релігійного туризму. Релігійний туризм та 

паломництво. Види і особливості паломництва. Релігійний туризм 

екскурсійно-пізнавальної спрямованості. Індустрія релігійного 

туризму. Структура релігії. Типологія сучасних релігій. 

Релігійний туризм у християнстві. Основи віровчення 

християнства. Православна церква. Православне паломництво. 

Релігійні центри в Україні і країнах СНД. Найбільш відомі монастирі 

Української православної церкви в Україні. Зарубіжні православні 

центри, монастирі і храми РПЦ. Християнські святині і Свята земля. 

Релігійний туризм в ісламі. Історія виникнення і основи віровчення 

ісламу. Догмати ісламу. Територія поширення ісламу. Хадж в Мекку. 

Релігійний туризм у буддизмі. Виникнення і основи віровчення 

буддизму. Буддійські свята і церемонії. Поширення буддизму. 

Особливості і історія паломництва у буддизмі. Класифікація святих 

місць буддизму в Індії і Непалі. Паломницькі центри буддизму в Індії, 

Непалі, Тибеті. Інші паломницькі центри буддизму. 
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Тема 4. Сільський зелений туризм 

 

 

Сутність сільського зеленого туризму. Сільський зелений туризм 

і агротуризм. Спілка сприяння сільському зеленому туризму. 

Категоризація зелених садиб. Соціально-економічне значення 

розвитку сільського зеленого туризму. Географія регіонів та країн 

розвитку сільського зеленого туризму у світі та Україні. Перспективи 

розвитку сільського зеленого туризму в Україні. 

 

 

МОДУЛЬ ІІ 

Спеціальні види туризму 

пізнавально-екстремального спрямування. 

 

 

Тема 5. Екологічний туризм. 

 

Передумови зародження екологічного туризму. Дія туризму на 

природні комплекси. Визначення екологічного туризму. Ознаки 

екологічного туризму. Види екологічного туризму. Національні парки, 

заповідники і резервації. Засоби розміщення і екологічний туризм. 

 

 

Тема 6. Подієвий туризм. 

 

Тематичні види подієвого туризму. Національні фестивалі і свята. 

Тетралізовані шоу. Фестивалі кіно і театру. Гастрономічні фестивалі. 

Фестивалі виставок і квітів. Покази мод. Аукціони. Фестивалі музики і 

музичні конкурси. Спортивні події. Політичні, релігійні, культурні, 

науково-освітні та інші події. 

 

 

Тема 7. Круїзний туризм. 

 

Історія розвитку морських подорожей. Сучасний поділ водного 

транспорту. Становлення круїзної індустрії в кінці ХХ ст. Морські 

круїзи. Критерії класифікації морських круїзних суден. Основні 
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регіони морських круїзів. Круїзні маршрути в Карибському басейні. 

Річкові круїзи. Особливості річкових круїзів. Основні річкові 

круїзні маршрути у світі і Україні. 

 

 

Тема 8. Пригодницький та екстремальний туризм. 

 

Поняття про пригодницький та екстремальний туризм. Фактори 

ризику в екстремальному туризмі. Особливості екстремального 

туризму. Класифікація екстремального туризму. Заходи безпеки для 

учасників екстремальних турів. 

Водні (підводні) види екстремального туризму. Вейкбордінг. Водні 

лижі. Віндсерфінг. Серфінг. Каякінг. Рафтінг. 

Наземні види екстремального туризму. Маунтінбайкінг. 

Спелеотуризм. Спелестотуризм. Х гонки. 

Гірські види екстремального туризму. Гірські лижі та сноуборд. 

Сноубордінг. Особливості географії гірськолижних курортів. 

Альпінізм. 

Вимоги до засобів розміщення на гірськолижних курортах. Основні 

вимоги до гірськолижних курортів.  

Характеристика основних гірськолижних курортів Австрії, 

Франції, Андорри, Швейцарії, Італії. 

Перспективи розвитку гірськолижного туризму в Україні. 

Повітряні види екстремального туризму. Парашутний спорт. 

Групова акробатика. Фрістайл. Скайсерфінг. BASE jumping. Польоти 

на повітряних кулях. Дельтапланеризм. 

Екзотичні види екстремального туризму. Космічний туризм. 

Кайтсерфінг. Джайло туризм. Туризм на Північному та Південному 

полюсі. 
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