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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Сучасна курортна справа України 

Рівень вищої освіти  Магістр 

Викладач (-і) доц. Новосьолов Олександр Васильович 

Контактний телефон 

викладача 

+380505602977 

E-mail викладача alexandr.novosiolov@pnu.edu.ua  

Формат дисципліни Аудиторне вивчення, самостійна робота студентів з елементами 

дистанційного навчання 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС – 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

https://d-

learn.pnu.edu.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&i

d_cat=71&id_cou=2539 

Консультації Вівторок, четвер – 15-00–17-00 год. 

2. Анотація до курсу 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасна курортна справа України» складена 

відповідно до 
Освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа». 

Предметом вивчення дисципліни є: Вивчення основних компонентів і структури рекреаційних 
ресурсів та курортного господарства України,систематичне викладення базових знань з питань 

сучасного стану курортної справи в Україні та світі, розгляд призначення, роль і географія 

курортів. Вивчення дисципліни «Сучасна курортна справа України» тісно пов’язано з усіма 

дисциплінами географічного блоку, а також сприятиме більш якіному освоєнню студентами 
напряму підготовки «Курортна справа» комплексу фахових дисциплін з організації галузі, 

менеджменту і маркетингу в курортології. 

3. Мета та цілі курсу  

Головною метою викладання курсу «Сучасна курортна справа України» є є отримання майбутніми 
фахівцями сфери курортної справи професійних знань у сфері історичного розвитку та сучасного 

стану санаторно-курортної справи в Україні та світі. 
 

Завдання курсу: Завданням вивчення дисципліни «Сучасна курортна справа України» є 
теоретична практична підготовка майбутніх курортознавців з питань: теоретико-методологічних 

засад курортної справи; особливостей впливу природно-ресурсних факторів на розвиток курортної 

справи; вивчення гідромінеральних природних лікувальних ресурсів; ознайомлення з принципами 
організації курортної справи; загальних уявлень про курорти та їх типологію; характеристики 

рекреаційної сітки; методів санаторно-курортного лікування; географії курортів світу та 

України;раціонального використання та збереження курортних ресурсів  

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни  «Сучасна курортна справа України» 

студент повинен  
знати: 

- професійні компетенції майбутніх фахівців курортної справи; 

- ґрунтовні характеристики та особливості природно-географічного середовища курортів; 

- зв’язки та взаємодію природних і соціально-економічних явищ щодо розвитку курортів; 

- організаційні, законодавчій, державно регулюючі аспекти щодо органіхзаціії та діяльності курортів 

в Україні; 

- проблеми раціонального використання курортних ресурсів. 

вміти: 
оперувати інформацією стосовно визначення основ санаторно-курортної справи 

в Україні та в різних країнах світу; 

використовувати її в практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного туристичного 
продукту та підвищення якості туристичного обслуговування споживачів; 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

http://pnu.edu.ua/
https://d-learn.pnu.edu.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=71&id_cou=2539
https://d-learn.pnu.edu.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=71&id_cou=2539
https://d-learn.pnu.edu.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=71&id_cou=2539


Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні 14 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

I Готельно-

ресторанна 

справа / Туризм 

1 Нормативний / відбірковий 

  



ТЕМАТИКА КУРСУ 

Тема 

Лекції Семінарські (практичні, лабораторні) 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Форма 

заняття 
План  

З
а

в
д

а
н

н
я

, 

г
о

д
. Форма 

заняття 
План 

З
а

в
д

а
н

н
я

, 

г
о

д
. 

Тема 1. Рекреаційне господарство 
України 

Лекція 1. Поняття, зміст та 
розвиток санаторно-

курортної справи. 

2. Поняття 

рекреаційних ресурсів 
України 

3. Рекреаційне 

господарство України 
4. Проблеми та 

завдання 

рекреаційного 
господарства України 

2 

Семі-

нарське 

заняття 

Поняття, зміст та 
розвиток санаторно-

курортної справи. 

2. Поняття 

рекреаційних ресурсів 
України 

3. Рекреаційне 

господарство України 
4. Проблеми та 

завдання 

рекреаційного 
господарства України 

2 5 Лютий 

Тема 2. Лікувально-курортне 

господарство України 

Лекція 1. Розвиток курортної 

справи в Україні 

2. Роль природно-
лікувальних факторів у 

розвиткукурортів 

3. Основні 
біометеорологічні 

фактори 

4. Методи 

кліматотерапії 
5. Роль фізкультурно-

оздоровчих факторів 

4 

Семі-

нарське 
заняття 

1. Розвиток курортної 

справи в Україні 

2. Роль природно-
лікувальних факторів у 

розвиткукурортів 

3. Основні 
біометеорологічні 

фактори 

4. Методи 

кліматотерапії 
5. Роль фізкультурно-

оздоровчих факторів 

2 5 Лютий-

Березень 

Тема 3. Технологія 

функціонування санаторно-
курортної діяльності 
 

 

Лекція 1. Особливості 

санаторно-курортної 
галузі як складової 

туристичної індустрії.  

2. Види та склад 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Особливості 

санаторно-курортної 
галузі як складової 

туристичної індустрії.  

2. Види та склад 

4 5+5 Березень-

Квітен 



послуг санаторно-

курортної закладів 

України. 

3. Регіональні 
особливості розвитку 

санаторно-курортної 

закладів України. 
4. Перспективні 

напрямки розвитку 

санаторно-курортної 
діяльності. 

послуг санаторно-

курортної закладів 

України. 

3. Регіональні 
особливості розвитку 

санаторно-курортної 

закладів України. 
4. Перспективні 

напрямки розвитку 

санаторно-курортної 
діяльності. 

Тема 4. Територіальна організація 

санаторно-курортного лікування в 

Україні 
 

Лекція 1. Поняття санаторно-

курортної діяльності. 

2. Територіальна 
організація санаторно-

курортної діяльності 

3. Принципи 

організації санаторно-
курортного лікування 

4. Загальна 

характеристика 
санаторно-курортного 

лікування в України 

5. Санаторно-курортне 
лікування системи 

кровообігу 

6. Санаторно-курортне 

лікування захворювань 
нервової системи 

7. Санаторно-курортне 

лікування захворювань 
органів травлення 

8. Санаторно-курортне 

лікування органів 
дихання 

9. Санаторно-курортне 

6 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Поняття санаторно-

курортної діяльності. 

2. Територіальна 
організація санаторно-

курортної діяльності 

3. Принципи 

організації санаторно-
курортного лікування 

4. Загальна 

характеристика 
санаторно-курортного 

лікування в України 

5. Санаторно-курортне 
лікування системи 

кровообігу 

6. Санаторно-курортне 

лікування захворювань 
нервової системи 

7. Санаторно-курортне 

лікування захворювань 
органів травлення 

8. Санаторно-курортне 

лікування органів 
дихання 

9. Санаторно-курортне 

6 5+50 Квітень-

Травень 



лікування захворювань 

опорно-рухового 

апарату 

10. Санаторно-
курортне лікування 

сечостатевої системи 

та інших захворювань 

лікування захворювань 

опорно-рухового 

апарату 

10. Санаторно-
курортне лікування 

сечостатевої системи 

та інших захворювань 



6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання 

курсу 

100 балів 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

5 балів 

Семінарські 

заняття 

5 балів 

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю 

26 балів 

7. Політика курсу 

Атмосферу довіри, взаєморозуміння, взаємоповаги потрібно будувати щоденно. Політика 
ректорату спрямована на академічну доброчесність, прозорість та законність діяльності. Задля 

цього розроблено та впроваджено «Положення про запобігання академічного плагіату», 

«Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності», «Кодекс честі ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Стефаника» і опубліковано їх на сайті. 
Викладеними в цих документах принципами (відповідальності, справедливості, академічної 

свободи, взаємоповаги, безпеки і добробуту, законності) та правилами поведінки студентів і 

працівників університету, які базують на відповідних законах, й керується кафедра готельно-
ресторанної та курортної справи у своїй діяльності. В університеті діє «Гаряча лінія» з ректором, 

«Телефон довіри», більшість вступних іспитів проводиться за комп’ютерно-тестовими 

технологіями, а іспит за допомогою онлайн трансляції можна переглядати у реальному часі. 
Діяльність кафедри, ректорату з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється на основі 

чинного законодавства України.  

8. Рекомендована література 

1. 1. Клапчук В.М., Ковальська Л.В. Курортна справа: організація, територіальне планування, 
система управління : Навч.-метод, посібн. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. 400 с. 2. Ветитиев 

А.М. Курортное дело. Учебник. М.: КНОРУС, 2007. 528 с. 3. Гудзь П.В. Економічні проблеми 

розвитку курортно-рекреаційних територій. Донецьк: Юговосток, 2001. 4. Курорти України. 

Мінуле та сучасність. Санаторно-курортні заклади ЗАТ «Укрпрооздоровпиця». К.: ТЕМАД, 2002. 
5. Ткачепко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія. К.: 

КНТЕУ, 2006. 537 с. 6. Фомепко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник. 

К.: Центр навчальної літератури, 2007. 312 с. 

 

Викладач _________________ 


