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Загальна інформація про дисципліну «Спеціалізований туризм (Дитячий, молодіжний
та релігійний туризм)»
Мета: отримання майбутніми фахівцями сфери туризму професійних знань
щодо сучасного стану розвитку дитячого, молодіжного та релігійного туризму й
перспектив їх розвитку, формування фахового світогляду щодо територіальної
організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму в регіонах та країнах
світу.
Завдання
- засвоєння основ функціонування системи туристичної діяльності;
- вивчення різноманітних видів туристичної діяльності, їх особливостей та
взаємозв’язків, існуючої класифікації та перспектив розвитку;
- вивчення досвіду, що існую в сфері організації різноманітних видів
туристичної діяльності;
- ознайомлення з методами організації спеціальних видів туристичної
діяльності.
Знати:
- спеціальні види туристичної діяльності, їх особливості та взаємозв’язок;
- існуючу класифікацію видів туристичної діяльності;
- основну термінологію та її особливості;
- нормативно-правову основу функціонування різних видів туризму;
- ресурсне забезпечення спеціальних видів туристичної діяльності;
- основи організації різних видів туристичної діяльності;
основні тенденції розвитку конкретних видів туристичної діяльності;
вміти:
виокремлювати й розрізняти різні види туризму та їх взаємозв’язок;
здійснювати комплексний аналіз потенціалу регіонів;
визначати можливості розробки й розвитку різноманітних туристичних
продуктів в окремих спеціальних видах туризму.
Результатом навчання має бути набуття здобувачами вищої освіти таких
компетентностей:

-

Загальні компетентності:
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
Підсумковий
контроль

залік

Перелік тем

Тема 1 Спеціалізований туризм. Види спеціалізованого туризму.
Тема 2 Суть, специфіка та види дитячого та молодіжного туризму.
Тема 3 Особливості організації дитячих та молодіжних турів.
Тема 4 Туризм як форма відпочинку молоді.
Тема 5 Сучасні тенденції розвитку молодіжного туризму.
Тема 6 Основи та види релігійного туризму.
Тема 7 Формування релігійного туру за основними складовими.
Тема 8 Особливості організації поїздок в релігійному туризмі
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