
 

 

 
 

 



 
 
 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 5  

Галузь знань                                 

24  «Сфера 

обслуговування» 
 

Нормативна 

 

Модулів – 1  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 Напрям підготовки 

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

 

2-й 2-й 

Курсова робота – Семестр 

Загальна кількість годин -

90 

3-й 3-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: «бакалавр» 

 

16год.   16 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 16 год. 

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

58 год. 58  год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю:  

Залік            Залік                        

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання –  

для заочної форми навчання –  

                                                                                                                                                                                                     
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Сьогодні здоров'я людей - проблема державного масштабу і одним з найефективніших   

засобів   його   зміцнення   є   оздоровлення   в   санаторно-курортних умовах. Значимість 

санаторно-курортного лікування обумовлена триваючим процесом передчасного старіння 

населення і високим рівнем захворюваності дорослого населення, підлітків і дітей. Курорти 

мають у своєму   розпорядженні   практично   всі   відомі   у   світі   типи   лікувальних 

мінеральних   вод,   лікувальних   грязей   та   інших   природних   лікувальних факторів, 

ресурси яких забезпечують існуючу потребу і перспективу розвитку курортного   комплексу   

країн. Адже потребу в оздоровчому відпочинку за умов зростання забрудненості довкілля, 

демографічного   й   техногенного   навантаження   відчуває   кожна   людина, незалежно від 

місця й умов проживання. 

1.1. Метою  дисципліни   "Курортологія"   є   отримання   майбутніми фахівцями 

сфери готельно-ресторанного бізнесу професійних знань у сфері історичного 

розвитку та сучасного стану санаторно-курортної справи в Україні та світі.  

Основна   мета  дисципліни "Курортологія"  - надати студентам сучасне та 

систематичне викладення базових знань з питань сучасного стану курортної справи в Україні 

та світі. 

2.2. Завданням  вивчення дисципліни "Курортологія" є теоретична і практична 



підготовка майбутніх фахівців з питань: 

- теоретико-методологічних засад курортної справи; 

- особливостей впливу природно-ресурсних факторів на розвиток курортної справи; 

- вивчення гідромінеральних природних лікувальних ресурсів; 

- ознайомлення з принципами організації курортної справи; 

- загальних уявлень про курорти та їх типологію; 

- характеристики рекреаційної сітки; 

- методів санаторно-курортного лікування; 

- географії курортів світу та України; 

- раціонального використання та збереження курортних ресурсів. 

Результатом   вивчення  дисципліни   "Курортологія"   володіють компетенціями 

майбутніх фахівців професійно оперувати інформацією стосовно визначення основ 

санаторно-курортної справи в Україні та в різних країнах   світу,   а   також   

використовувати   її   в   практичній   роботі   щодо формування конкурентоспроможного 

туристичного продукту та підвищення якості туристичного обслуговування споживачів. 

Вивчення   дисципліни   "Курортологія"   тісно   пов'язано   з   усіма дисциплінами 

географічного блоку, а також буде сприяти більш якісному освоєнню   студентами   напряму   

підготовки   "Готельно-ресторанна справа"   комплексу   фахових дисциплін   з   організації   

галузі,   менеджменту   і   маркетингу   в   туризмі, курортології.  

2.3. Предмет вивчення з дисципліни є діяльність курортної інфраструктури. Студент 

повинен знати: 

-структуру та зміст навчальної дисципліни;-основні терміни, поняття і визначення; 

-законодавчі акти, що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні; 

-основні типи природних лікувальних чинників, їх поширення по території України та 

вплив на здоров’я й самопочуття людини при використанні у лікувальних технологіях 

курортних установ; 

-принципи розміщення і функціонування курортів і санаторно-курортних закладів а 

також закономірності формування курортно-рекреаційних районів на території України; 

-інноваційні методи та технології, що використовуються для покращення стану 

здоров’я на курортах Світу та в Україні; 

-основні тенденції розвитку курортів Світу. 

Студент повинен оволодіти знаннями: 

- формулювати основні поняття та положення курсу; 

- знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та картографічну а також 

Інтернет інформацію по основних темах курсу; 

- використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та практичній 

діяльності; 

- аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх 

використання для покращення стану здоров’я при різних захворюваннях;  

- характеризувати основні типи курортів на території України, визначати їх 

лікувальний профіль та спеціалізацію. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   90 години 3 кредитів ЄКТС. 

 

 

  

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади курортології. Організація санаторно-
курортного господарства  
Тема 1.Курортологія як наука 

Курортологія: визначення, завдання(пошук і дослідження курортних ресурсів; вивчення 

потреб населення в санітарно-курортному лікуванні й розроблення наукових засад його 

організації; розробка принципів і нормативів курортного будівництва й благоустрою, 



включаючи питання санітарної охорони курортів), напрямки(кліматологія (геліологія, 

аерологія, таласологія), бальнеологія, дієтологія, кінезітерапія, фізіотерапія та ін.). 

Тема 2. Курорти провідний сегмент туристського ринку. Курорти як центри розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму. 

Курорти: поняття, функції(санаторно-курортне лікування; медична реабілітація хворих; 

відновлювальне лікування; оздоровчий відпочинок і профілактика захворювань; культурно-

пізнавальна й розважальна), різновиди, інфраструктура(система матеріальних об’єктів і 

різновидів діяльності з надання курортних послуг населенню, що сприяють зміцненню 

здоров’я; підсистема соціальної інфраструктури, яка має свою підсистему допоміжних 

господарств (комунікації, дороги, транспорт та ін.). Курортна справа в системі охорони 

здоров’я та лікувально-оздоровчому туризмі. 

Тема 3. Рекреаційно-курортне районування території України 

Тема 4. Види і методи курортного лікування 

Поняття та завдання медичної кліматології. Курортні ландшафти та їх використання  в 

рекреаційних  цілях. Основні  методи  бальнеологічного  лікування. Лікувальні грязі: поняття 

та класифікація. Особливості оздоровчої дії лікувальних грязей на організм людини. Види 

лікувальної глини та їх використання в курортній практиці. 

Тема 5. Організація санаторно-курортного лікування 

Тема 6.Природні лікувальні чинники: рідкісні і преформовані 

Тема 7. Клімат та кліматотерапія. Методи кліматолікування. Медична кліматологія 

Тема 8.Мінеральні води України: класифікація, характеристика, значення 

 
 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Змістовний модуль 1. Теоретичні засади курортології. Організація санаторно-

курортного господарства  
 

Тема 1. Курортологія як 

наука 

11 2 2   7       

Тема 2. Курорти 

провідний сегмент 

туристського ринку. 

Курорти як центри 

розвитку лікувально-

оздоровчого туризму. 

11 2 2   7       

Тема 3. Рекреаційно-

курортне районування 

території України 

 

11 2 2   7       

Тема 4. Види і методи 

курортного лікування 

11 2 2   7       

Тема 5. Організація 

санаторно-курортного 

лікування 

 

11 2 2   7       

Тема 6. .Природні 

лікувальні чинники: 

12 2 2   8       



рідкісні і преформовані 

Тема 7.  Клімат та 

кліматотерапія. Методи 

кліматолікування. 

Медична кліматологія 

11 2 2   7       

Тема 8. Мінеральні води 

України: класифікація, 

характеристика, значення 

12 2 2   8       

Разом – зм. модуль 1             

Усього годин  90 16 16   58 90 16 16   58 
 
 

5.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Курортологія як наука. Курорти – провідний сегмент 

туристського ринку 

2 

2 Рекреаційно-курортне районування території України 2 

3 Види і методи курортного лікування 2 

4 Організація санаторно-курортного лікування 2 

5 Природо лікувальні ресурси та їх використання 2 

6 Медична кліматологія. Клімат та кліматотерапія. Методи 

кліматолікування. 

2 

7 Класифікація мінеральних вод. Мінеральні води України: 

характеристика, значення. 

2 

8 Полоїди та полоїдо-лікування. Лікувальні грязі 2 

 ВСЬОГО  16 
 

7. САМОСТІЙНА  РОБОТА 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сучасний стан санаторно-курортної галузі України 5 

2 Сутність і складові сучасної курортної медицини  

 

5 

3 Система  організації  охорони  здоров’я  в  Україні  та  місце  в  

ній  санаторно-курортної галузі 

5 

4 Стан здоров’я дорослого та дитячого населення України та 

чинники, що на нього впливають. Статистика захворюваності і 

смертності 

5 

5 Україні6СПА-туризм: напрями, тенденції таперспективи розвитку 

у Світі. Діяльність СПА-організацій 

5 

6 Нормативно-правове  забезпечення  діяльності  санаторно-

курортної  галузі: закони, документи МОЗ України, Фонду 

соціального страхування тощо 

5 

7 Адаптація та акліматизація на курортах 4 

8.  Роль лікувального харчування. Дієтотерапія 5 

9. Альтернативні традиційні і нетрадиційні методи оздоровлення 4 

10. Основні  принципи  комбінованого  та  сполученого  застосування  

лікувальних фізичних фактор 

5 

12. Роль води у природі та житті людини 5 

13 Лікувально-оздоровчий туризм у Світі 5 

 Разом 58 



 
 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає 

перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який 

охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 

нормативно-правові акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст 

вивченої теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань 

самостійної роботи. 

Крім того, під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної 

роботи та самостійної роботи студента. 

 Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох 

академічних годин. До модульного контролю допускаються усі студенти незалежно від їх 

поточної успішності та відвідування занять, але під час підсумкової модульної оцінки 

враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою та які вони 

мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модулю. 

 Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня 

після його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього модульного 

контролю з навчальної дисципліни. 

 Сумарна   модульна   оцінка   переводиться   в   залікову   оцінку відповідно до шкали 

оцінювання. 

 

  

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання __залік___ 
 

9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумок Сума 

Змістовий модуль 1 

 100 

 

100 
1 2 3 4 5 6 7 8 М 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 

  

 

1, 2 ... 8 – теми змістових модулів 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. максимальна 

кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується заліком, 

становить за поточну успішність 100 балів; 

– при оформленні документів за залікову сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка  

ЄКТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 3 Задовільно  



Е  51-60 Задовільно 

 

 
10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова література: 

1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : навч.посіб. К.: «Центр учбової літератури»,2017.264 

с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

3. Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 с. 

6. Полчанінова І. Л. Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / І. Л. Полчанінова, М. М. 

Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2018. –107с. 
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