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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей щодо формування 

теоретичних вмінь та навичок використання природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних 

ресурсів курортів, організації санаторно-курортного лікування. 

 

2. Завдання: сформувати у студентів про курортну справу як комплексну науку, розкрити етапи її 

розвитку та охарактеризувати сучасний стан; познайомити з класифікацією та географією курортів 

світу, розглянути основні тенденції розвитку курортів різних країн; познайомити з класифікацією 

та географією курортів України, виділити та охарактеризувати основні курортно-рекреаційні 

райони; розкрити суть та проблеми лікувального туризму як сучасного напрямку курортної 

медицини; розкрити значення природних лікувальних ресурсів України у відновленні здоров’я 

населення; познайомити студентів з їх класифікацією та способами у цілях оздоровлення; 

сформувати у студентів поняття про важливе значення використання природних лікувальних 

чинників у профілактиці захворювань серця, опорно-рухового апарату, захворювань органів 

дихання, травлення тощо; познайомити студентів з основними показами та проти показами 

застосування природних лікувальних ресурсів, а також правилами відбору хворих на курорти; 

виявити сучасні проблеми функціонування та розвитку санаторно-курортних територій України. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

структури та змісту навчальної дисципліни 

законодавчих актів, що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні 

основних типів природних лікувальних чинників, їх поширення по території України та вплив на 

самопочуття людини при використанні у лікувальних технологіях курортних установ 

принципів розміщення і функціонування курортів і санаторно-курортних закладів 

закономірностей формування курортно-рекреаційних районів на території України 

інноваційних методик та технологій, що використовуються для покращення стану здоров’я на 

курортах світу та в Україні 

основних тенденцій розвитку курортів світу 

застосування знань і розумінь: 

формулювати основні поняття та положення курсу  

уміння знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та картографічну, а також Інтернет 

інформацію по основним темам курсу  

уміння використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та практичній діяльності  

уміння аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх використання 

для покращення стану здоров’я при різних захворюваннях  

уміння давати характеристику основним типам курортів на території України, визначати їх 

лікувальний профіль та спеціалізацію  

 



4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

 

1) на державному рівні: 

 - при розробці Концепції державної політики розвитку курортної справи в Україні 

 - при аналізі проблем лікувального туризму як сучасного напрямку курортної медицини; 

 - при визначенні значення використання природних лікувальних чинників у профілактиці 

захворювань серця, опорно-рухового апарату, захворювань органів дихання, травлення 

 - при аналізі сучасних проблем функціонування та розвитку санаторно-курортних територій 

України 

2) на рівні підприємства: 

 - при визначенні методів застосування курортних чинників при різних захворюваннях 

 - при визначенні основних лікувальних факторів курортів 

 - при організації СПА кабінетів у санаторно-курортних закладах 

 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

 

Змістовий модуль 1. Курортна справа як наука 

1. Теоретичні засади курортної справи 

2. Курорти як центри розвитку лікувально-оздоровчого туризму.  

3. Класифікація та типологія курортів.  

4. Рекреаційно-курортне районування території України.  

5. СПА-технології в курортології та лікувально-оздоровчому туризмі.  

6. Анімаційне обслуговування, оздоровчий туризм, рекреаційні послуги та спорт на курортах.  

7. Порядок та правила забезпечення санаторно-курортного лікування в Україні. 

Змістовий модуль 2. Природні лікувальні ресурси та їх використання. Види і методи 

курортного лікування 
8. Клімат як лікувальний чинник.  

9. Кліматолікування.  

10. Мінеральні води України: класифікація, характеристика, значення.  

11. Бально-гідротерапія та використання природних мінеральних вод.  

12. Лікувальні грязі (полоїди та полоїдолікування).  

13. Природні лікувальні чинники: рідкісні і преформовані.  

 

6. Викладацький склад: к.пед.н., доцент Богатирьова Г.А. 

 

 

 

  


