
Назва дисципліни «Санаторно-курортна справа» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

 
 

Факультет МЕВ і ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 4 курсу, напрям «Туризм». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Кучечук Л.В. (61022, Харків, 

майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; 

тел. (057) 707-53-06. електронна адреса кафедри: 

turbiz@karazin.ua). 

 
Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи наукових 

досліджень», «Туристичне краєзнавство», «Туристичні 

ресурси України», «Рекреалогія», «Географія туризму», 

«Рекреаційні комплекси світу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис 

Мета дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Санаторно- 

курортна справа» є отримання майбутніми фахівцями сфери 

туризму професійних знань у сфері теорії і методології 

санаторно-курортної справи, формування фахового 

світогляду щодо територіальної організації та умов 

розвитку санаторно-курортної справи в регіонах та країнах 

світу. 

 

Очікувані результати навчання. 

формування наступних фахових компетентностей: 

ФК1 Здатність здійснювати аналіз сучасного стану та 

ефективного й оптимального розвитку і розміщення всіх 

складових рекреаційних комплексів. 

ФК2 Здатність визначати роль природних рекреаційних 

ресурсів у забезпеченні рекреаційних потреб. 

ФК5 Здатність визначати територіальну організацію та 

оцінювати ресурсний потенціал країн, регіонів, щодо стану 

та перспектив розвитку видового (спеціалізованого 

туризму). 

ФК7 Уміння використовувати методичні підходи до оцінки 

ресурсного потенціалу та його екологічно-безпечних форм 

використання та відтворення.  

ФК9 Здатність розробляти різні види турів з урахуванням 

потреб цільових груп споживачів туристичних послуг. 

 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

мають досягти наступних результатів: 

ПРН16 Уміння визначати канали реалізації турпродукту на 

основі вивчення можливостей потенційних партнерів та 

корпоративних клієнтів . 

ПРН17 Уміння організовувати післяпродажне 

обслуговування клієнтів, визначати критерії якості надання 

послуг, проводити претензійну роботу. 

ПРН20 Знання технології обов’язкового страхування 

туристів на підставі нормативно-правової бази з питань 

страхування та особливостей страхування майна та життя в 



Україні та за кордоном. 

ПРН22 Знання правил обліку та збереження документації, 

листів бронювання, оферт та інвойсів (рахунків) за 

туристичне обслуговування.  

ПРН24 Знання методики підготовки і проведення екскурсії.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 10 (десять) тем, які вивчаються протягом 52 

годин аудиторних занять (26 год. – лекції, 26 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

Тема № 1. Курортологія (Лекцій – 6 год., Сем. – 6 

год.). 

Тема № 2. Рекреація (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.). 
Тема № 3. Типологія курортів (Лекцій – 2 год., Сем. – 

2 год.) 

Тема № 4. Санаторно-курортні заклади (Лекцій –2 

год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 5. Історія розвитку санаторно-курортної 

справи в світі (Лекцій – 2год., Сем. – 2 год.). 

Тема № 6. Історія розвитку санаторно-курортної 

справи в Україні (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

Тема № 7. Територіальна організація санаторно- 

курортної справи в світі. Лекцій – 4 год., Сем. – 4 год.) 

Тема № 8. Територіальна організація санаторно- 

курортної справи в Україні (Лекцій – 2год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 9. Розвиток санаторно-курортної справи в 

Україні (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 10. Розвиток санаторно-курортної справи у 

регіонах України (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 
 

Контрольна робота «Розвиток санаторно-курортної 

справи в областях України (за вибором)» 

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; виступах з презентаціями; 

виконання творчих завдань; написання письмового 

поточного контролю, виконання індивідуальної семестрової 

роботи.           Підсумковий контроль – залік. 

 

Мова викладання – українська. 
 


