
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  

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

старший викладач Волкова Ірина Ігорівна (61022, Харків, 

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

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

turbiz_hnu@ukr.net).  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з рекреалогії, туристичних ресурсів України, 

географії туризму, рекреаційних комплексів світу .      

Опис 

Мета дисципліни.  
формування уявлення про організацію санаторно-курортної 

справи, спрямованої на організацію та забезпечення 

лікування, медичної реабілітації, профілактики 

захворювань та оздоровлення із використанням природних 

лікувальних та рекреаційних ресурсів.      .       

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) набудуть компетентностей з організації 

санаторно-курортної діяльності, здобудуть навички 

лікування захворювань на курортах  різного профілю, 

засвоять основи курортології та рекреації, вивчать 

особливості територіальної організації курортів, знатимуть 

класифікацію курортів та ознайомляться з організацією 

санаторно-курортної справи за кордоном, розумітимуть 

особливості розвитку санаторно-курортної справи в Україні 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 9 (дев’ять) тем, які вивчаються протягом 39 

годин аудиторних занять (26 год. – лекції, 13 год. – 

семінарські та практичні заняття).    

 Тема № 1. Фактори розвитку санаторно-курортної 

справи (Лекцій – 4 год. Сем. - 2 год.)  

 Тема № 2. Типологія курортів (Лекцій – 2 год. Сем. - 

1 год.).  

 Тема № 3. Типи санаторно-курортних закладів 

(Лекцій – 2 год.) 

Тема № 4. Організація санаторних комплексів і 

комплексів відпочинку (Лекцій – 2 год. Сем. - 2 год.) 

 Тема № 5. Історія розвитку санаторно-курортної 

справи (Лекцій – 4 год. Сем. - 2 год.) 

 Тема № 6. Розвиток санаторно-курортної справи в 

країнах Європи та світу (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год. ) 

 Тема № 7. Фактори розвитку та територіальна 

організація санаторно-курортної справи в Україні (Лекцій 

– 2 год. Сем. – 2 год.) 



 Тема № 8. Розвиток санаторно-курортних закладів 

в Україні (Лекцій – 2 год.) 

       Тема № 9. Розвиток санаторно-курортної 

діяльності в Україні (Лекцій – 4 год. Сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль у формі опитування, тестування, 

контрольної роботи, підсумкового контролю у формі 

екзамену. 

Мова викладання. українська 

 


