
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ЦЗП 1.16; 

2. Назва: Санаторно-курортна справа; 

3. Тип: обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кушнірук Ю.С. доцент, 

к.геогр.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх використання для 

покращення стану здоров’я при різних захворюваннях;  

• характеризувати основні типи курортів на території України, визначати їх лікувальний профіль та 

спеціалізацію. 

• оцінювати якість рекреаційних ресурсів; 

• аналізувати рекреаційний потенціал територій; 

• визначати шляхи використання рекреаційних ресурсів;  

• складати паспорт рекреаційних ресурсів курортних місцевостей. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота, контрольні заходи (2 

модулі, екзамен). 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Географія та економіка 

міжнародного туризму,  Туристичне країнознавство, Туристичні ресурси України. 

12. Зміст курсу: Рекреалогія як наука, предмет дослідження та завдання, етапи розвитку. Рекреаційні 

ресурси, їх класифікація. Рекреаційна система як об'єкт рекреалогії. Методи оцінки рекреаційних 

територій. Оцінка рекреаційного потенціалу території. Основні принципи і головні аспекти 

рекреаційного районування. Предмет та задачі курортології, природні лікувальні фактори. Медичні 

аспекти взаємодії суспільства та природи. Фактори впливу навколишнього середовища на здоров'я 

людей. Методи санаторно-курортного лікування. Кліматотерапія та бальнеологія як методи 

санаторно-курортного лікування. Курортно-оздоровчі заклади України, проблеми та перспективи 

розвитку. Формування та регіональні проблеми розвитку рекреаційно-туристичного комплексу 

України. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Заваріка Г.М. Курортна справа: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 264 с. 

2. Кушнірук Ю. С. Рекреація та курортологія: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2012. 146 с. 

3. Кушнірук Ю. С.  Рекреалогія: навч. посіб. Рівне: ФОП Рожков, 2015. 148 с.  

4. Степанов Е. Г. Основы курортологии: учеб. пособ. Харьков: ХНАГХ, 2006. 324 с. 

5. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. 240 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 28 год. практичних робіт, 109 год. самостійної роботи. Разом – 165 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів, презентації, семінари-дискусії. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

   Підсумковий контроль: екзамен тестовий в кінці 2 семестру.  

   Поточний контроль: тестування (2 модульних контроля), виконання практичних робіт. 

   16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри туризму  

та готельно-ресторанної справи 

кандидат географічних наук, доцент                                                                    С.І. Коротун  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: CPZ 1.16; 

2. Title: Sanatorium and resort affairs; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the 1st (bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 5,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kushniruk Y.S. docent , 

candidate of geographic sciences (Ph. D.), associate professor at the department of tourism, hotel and 

restaurant affairs; 

9. Results of studies:: after studying the discipline the student must be able to: 

• to analyze the main natural therapeutic factors from the standpoint of the possibility of their use for 

improving the health status of various diseases;  

• characterize the main types of resorts in Ukraine, determine their medical profile and specialization. 

• assess the quality of recreational resources; 

• to analyze the recreational potential of the territories; 

• identify ways to use recreational resources; 

• make a passport of recreational resources of the resort areas. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training  control measures (2 

modular controls, exam). 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Geography and economics of international 

tourism, Tourist country studies, Tourist resources of Ukraine. 

12. Course contents: Recrealogy as a science, object of study and tasks, stages of development. 

Recreational resources, their classification. Recreation system as an object of recrealogy. Methods of 

assessing recreational territories. Estimation of the territory recreational potential. Basic principles and main 

aspects of recreational zoning. Subject and objectives of the health resorts, natural therapeutic factors. 

Medical aspects of the society and nature interaction. Factors of the environmental impact on human health. 

Methods of sanatorium and resort treatment. Climatotherapy and balneology as methods of sanatorium and 

resort treatment. Resort and health institutions of Ukraine, problems and prospects of development. 

Formation and regional problems of recreation and tourism complex development in Ukraine. 
13. Recommended educational editions:  

1. Zavarika G.M. Resort affairs: teach. manual. Kyiv: Center for Educational Literature, 2015. 264 p. 

2. Kushniruk Yu.S. Recreation and health resort: teach. manual. Rivne: NUWEE, 2012. 146 p.    

3. Kushniruk Yu.S. Recrealogy:  teac. manual. Rivne: FOP Rozhkov, 2015. 148 p.   

4. Stepanov E.G. Basics of health resort: teach. manual. Harkiv: HNAGH, 2006. 324 p. 

5. Fomenko N.V. Recreational resources and health resorts. Ivano-Frankivsk: IME, 2001. 240 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 28 hours, practical work – 28 hours, independent work – 109 hours. Total – 165 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks 

implementing business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific research 

group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.     

Final control: exam in the form of testing at the end of the 2th semester. 

Current control: testing (2 modular controls), performing practical works.    

16. Language of teaching: Ukrainian 
 
Head of the department of tourism, 

hotel and restaurant affairs, 

Candidate of Geographic Sciences, associate professor    S.I. Korotun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


