
Назва дисципліни  Комплекс СПА процедур  

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 1 курсу, магістерський рівень 

вищої освіти. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

 к.т.н., доцент, доцент кафедри міжнародної електронної 

комерції та готельно-ресторанної справи Білецька Я.О.  

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 2 

поверх, каб. 262-а, електронна адреса кафедри: 

mekgrs.irtb@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

наявність диплому першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 

Опис 

Мета дисципліни. є формування теоретичних та 

практичних вмінь та навичок використання природно-

кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів курортів, 

організація санаторно-курортного лікування. 

Очікувані результати навчання. Студент буле вміти 

аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій 

можливості їх використання для покращення стану 

здоров’я при різних захворюваннях; надавати 

характеристику кліматичним умовам санаторно-курортного 

відпочинку та лікування за окремими регіонами; 

класифікувати клімат для різних видів рекреаційної 

діяльності; класифікувати курортні регіони, курортні 

місцевості та санаторно-курортні установи в залежності від 

видів курортних ресурсів та рекреаційної діяльності; 

характеризувати основні типи курортів на території 

України, визначати їх лікувальний профіль та 

спеціалізацію. 

Студент буде знати: основні природні та преформовані 

лікувальні фактори, механізм їх впливу на організм людини 

та використання в умовах курорту; законодавчі акти, що 

регулюють здійснення курортної діяльності в Україні; 

основні, в т.ч. інноваційні, методи та технології санаторно-

курортного оздоровлення, лікування, профілактики, що 

використовують на курортах Світу та в Україні; основні 

тенденції розвитку курортів Світу. 

Студент буде мати навички: професійно профільовані 

знання й практичні навички в області курортології мати 

здатність їх використовувати в області туризму; 

використовувати загальні методи оцінки санаторно-

курортного потенціалу з метою застосування в 

рекреаційних цілях. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 45 аудиторних 

годин, (30 год. – лекції, 15 год. – лабораторні).  

Тема № 1 



Курорти – провідний сегмент індустрії туризму та СПА 

процедур. Поняття, функції, види, СПА процедури в 

системі охорони здоров’я та лікувально-оздоровчому 

туризмі. (Лекцій – 4 год.) 

Тема № 2 

Основи СПА процедур з бальнеології та бальнеотехніки. 

Лікувальна дія прісної води на організм людини. 

Гідротерапія. Лікувальні мінеральні води України. (Лекцій 

– 4 год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 3 

Основи СПА процедур з грязелікування. Лікувальні грязі: 

поняття та класифікація. Особливості оздоровчої дії 

лікувальних грязей на організм людини. Методики 

проведення грязелікувальних процедур. Показання та 

протипоказання до грязелікування 

(Лекцій – 4 год.) Тема № 4 

Основи СПА процедур з використання лікувальної глини. 

Псамотерапія. Цілющі властивості й хімічний склад глини. 

Види лікувальної глини та їх використання в курортній 

практиці. (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 5 

Основи СПА процедур з термотерапії в санаторно-

курортному лікування. Термотерапія: поняття, сутність, 

різновиди. Парафінолікування. Озокеритолікування. 

Лікування нафталанською нафтою. Лікувальна дія пари. 

(Лекцій – 4 год.) 

Тема № 6( 

Основи СПА процедур з фітотерапії в курортної практиці. 

Фітотерапія: поняття, лікувальні форми. Апітерапія: 

лікування медом і продуктами бджільництва. Цілющі 

властивості меду та його використання при хворобах 

людини. (Лекцій – 4 год. Сем. – 4 год.) 

Тема № 7 

Основи СПА процедур з масажу в комплексі санаторно-

курортного лікування. Массаж та його види Лікувальна 

фізична культура та лікувальний массаж. Рухова активність 

в умовах курорту. Основи лікувальної фізичної культури 

(ЛФК). (Лекцій – 4 год.) 

Тема № 8 

Основи СПА процедур з апаратної фізіотерапії. 

Преформовані та рідкісні лікувальні курортні фактории. 

Фізіотерапія: поняття і сутність. Штучні фізичні фактори, 

що використовують у курортній лікувальній практиці.  

(Лекцій – 4 год. Сем – 4 год.). 

Методи контролю результатів 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуаційних задач; виконання індивідуальної 

семестрової роботи та написання курсової роботи. 

 Підсумковий контроль – у формі екзамену 

Мова викладання. українська 



 


