
Дисципліна Вибіркова дисципліна 10.  

«Курортна справа» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

241 Готельно-ресторанна справа / Готельно-ресторанна 

справа 

 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 курс, 7 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

5 кредитів ЄКТС, 150 год. (лекції – 26 год., практичні – 28 

год.) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни   Ільїна Ольга Вікторівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Основи туризмознавства, географія туризму. 

Що буде вивчатися Зародження і розвиток курортів. Організація санаторно-

курортної справи. Санаторно-курортне господарство 

Європи. Географія курортів Азії. Курорти Америки, 

Африки, Австралії та Океанії. Курортні комплекси 

України. Охорона курортних ресурсів від виснаження і 

забруднення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Здоров’я людей – проблема державного масштабу і одним 

з найефективніших засобів його зміцнення є оздоровлення 

в санаторно-курортних умовах.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Курортологія як комплексна наука; класифікація та 

географія курортів cвіту, основні тенденції розвитку 

курортів різних країн; класифікація та географія курортів 

України, основні курортно-рекреаційні райони; лікувальний 

туризм як сучасний напрям курортної медицини; природні 

лікувальні ресурси України; функціонування та розвиток 

санаторно-курортних територій України. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

й уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності:  здатність до абстрактного 

мислення, пошуку, опрацювання, аналізу та синтезу 

управлінської інформації; вміння виявляти, діагностувати, 

вирішувати управлінські проблеми та приймати 

обґрунтовані управлінські рішення; застосовувати бізнес-

комунікації для підтримки взаємодії курорту з його 

внутрішнім та зовнішнім середовищем  здатність 

генерувати нові ідеї щодо оптимізації курортної справи; 

здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої 

комунікації щодо питань стратегічного управління 

курортом.  

  Фахові компетентності:  спроможність володіти 

професійною термінологією курортної справи;  здатність 



оперувати методологічним інструментарієм курортної 

справи; здатність проводити моніторинг мікро- та 

макросередовища курорту; здатність аналізувати 

управлінські ситуації; здатність демонструвати знання 

сучасних адаптивних технологій курортного менеджменту;  

 здатність аналізувати бізнес процеси в системі 

курортного маркетингу;  здатність реалізувати професійну 

компетентність щодо потенціалу застосування сучасних 

технологій курортного туроперейтингу.  

Результати вивчення дисципліни полягають:  у здатності 

генерувати нові ідеї, розробляти обґрунтовані управлінські 

рішення; у вміннях розробляти заходи з підвищення 

ефективності функціонування курорту. У практичних 

навиках – застосовувати сучасні моделі і технології 

організації курортної справи.  

 

Інформаційне забезпечення Вивчення курсу потребує використання мультимедійного 

обладнання. Для вивчення курсу достатньо володіти 

такими програми як Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel, Microsoft Office Power Point. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5

%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%

B8%D0%B7%D0%BC%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B3%

D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B

E%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0

%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D

0%B0 

 


