
Назва дисципліни «Лікувально-оздоровчий туризм» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ і ТБ. 

цільова аудиторія – студенти 4 курсу: 

рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

галузь знань – 1401 «Сфера обслуговування» 

напрям підготовки – 6.140103 «Туризм» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства, 

кандидат економічних наук, доцент Баранова В.В. 

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

3 поверх, каб. 366-а; тел. (057) 707-53-06 

електронна адреса кафедри: v.v.baranova@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Маркетинг готельно-ресторанних 

підприємств», «Менеджмент готельно-ресторанних 

підприємств», «Управління маркетинговими 

комунікаціями», «Мотивація праці персоналу», «Географія 

туризму», «Міжнародний туризм», «Туристичні ресурси 

України», «Рекреаційні комплекси світу» 

Опис 

Мета дисципліни: 
формування теоретичних вмінь та навичок використання 

природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів 

курортів, організація санаторно-курортного лікування; 

отримання майбутніми фахівцями сфери туризму 

професійних знань у сфері історичного розвитку та 

сучасного стану санаторно-курортної справи в Україні та 

світі. 

Очікувані результати навчання: 

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) повинні знати основні цілющі властивості 

природних лікувальних факторів, властивостей та 

механізми їх впливу на організм людини; законодавчі акти, 

що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні; 

діяльність лікувально-оздоровчої та курортної 

інфраструктури; інноваційні методи та технології, що 

використовуються для покращення стану здоров’я на 

курортах світу та в Україні; основні тенденції розвитку 

курортів світу. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

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

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

семінарські (практичні) заняття). 

Тема № 1. Історія розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму (Лекцій – 2 год., Сем. – 1 год.) 

Тема № 2. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого 

та рекреаційного туризму (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 3. Курорт – провідний сегмент індустрії 

туризму. Типологія курортів (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 4. Організація санаторно-курортного 



обслуговування. Типи санаторно-курортних та 

рекреаційних закладів (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 5. Медична кліматологія та кліматотерапія 

(Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 6. Лікувальне значення води та водяної пари 

(Лекцій – 2 год.) 

Тема № 7. Пелоїди та мінеральні водойми. Лікування 

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

Тема № 8. Фітотерапія й апітерапія в лікувально-

оздоровчий практиці (Лекцій – 2 год.) 

Тема № 9. Територіальна організація лікувально-

оздоровчого та рекреаційного туризму світу та України. 

Курорти Європи, Азії, Америки, Австрії, Океанії 

(Лекцій – 6 год., Сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; колоквіумів; тестових завдань; 

виконання творчих завдань; виконання індивідуальної 

семестрової роботи (реферати, аналітичні обзори). 

Підсумковий контроль – залік. 

Мова викладання: українська 

 


