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 Мета дисципліни є: формування теоретичних вмінь та 

навичок використання природно-кліматичних і санаторно-

рекреаційних ресурсів курортів; ознайомлення з 

організацією санаторно-курортного лікування; отримання 

знань у галузі історичного розвитку та сучасного стану 

санаторно-курортної справи в Україні та світі.  

Очікувані результати навчання 

Слухачі будуть знати та вміти: 

• використовувати законодавчі акти при 

забезпеченні курортної діяльності в Україні; 

• знати основні типи природних лікувальних 

чинників, їх поширення на території України та 

вплив на організм людини при використанні у 

лікувальних технологіях курортних установ; 

• проводити аналіз інноваційних методик та 

технологій, що використовуються з метою 

лікування та оздоровлення в Україні і світі; 

• знати основні тенденції розвитку курортів світу. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Історія розвитку санаторно-курортної справи 

Тема 2. Курорти – провідний сегмент туристського ринку 

Тема 3. Організаційно–правові аспекти започаткування, 

діяльності та управління курортів 

Тема 4. Види та методи санаторно-курортного лікування 

Тема 5. Медична кліматологія та кліматотерапія 

Тема 6. Основи пелоїдотерапії та болюсотерапії  

Тема 7. Лікувальне значення води та водяної пари 

Тема 8. Фітотерапія  в курортній практиці 

Тема 9. Ароматерапія та апітерапія в курортній практиці 

Тема 10.  Преформовані та рідкісні лікувальні курортні 

фактори 

Тема 11. Організація лікування хвороб людини в умовах 

курорту 

Тема 12. SPA-курорт як інноваційний вид рекреаційної 

діяльності. Сучасні технології в SPA-індустрії. 

Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі тестування, вирішення кейсових та 

виконання творчих завдань; підсумковий контроль у 

формі іспиту. Мова викладання українська 

 


