
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Рекреологія та курортна справа».  

           Мета дисципліни «Рекреологія та курортна справа»-формування у здобувачів вищої 

освіти  уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини та аналізу механізмів і 

стратегій вдосконалення суспільної практики щодо відновлення здоров’я людини; 

формування системи знань про основні концепції рекреалогії та санаторно-курортного 

лікування; розуміння специфіки і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і 

розвитку рекреаційних систем та санаторно-курортного обслуговування; визначення 

взаємозв’язку рекреаційної системи з суспільством, виявлення сучасних проблем в 

рекреаційній діяльності. 

           Міждисциплінарні зв’язки: «Рекреалогія та курортна справа» як навчальна 

дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і 

спеціальних дисциплін таких, як: «Рекреаційні комплекси світу», «Економіка туризму», 

«Екологія», «Географія туризму», «Організація туризму (Організація туристичних 

подорожей)», «Туристичне краєзнавство», «Туристичне країнознавство» тощо. 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

1. Знати та розуміти: 

- основні поняття  та дефініції туризму, рекреалогії, курортології; 

-етапи становлення та розвитку рекреалогії та курортної справи  в історії туризму та 

сучасного  стану розвитку курортного господарства; 

-основні види та форми рекреації та типи курортів; 

-основні принципи , методи та специфіку  обслуговування в рекреаційній та курортній 

сферах; 

 -методи державного регулювання господарської діяльності в сфері курортології; 

 -зміст законодавчих та нормативнх документів в туристичній сфері та сфері курортної 

діяльності, з метою правового регулювання туристичної, рекреаційної курортної  діяльності 

в Україні 

2. Вміти: 

- аналізувати фактори, виявляти тенденції в розвитку рекреаційної  та курортної  діяльності   

в Україні; 

-володіти навичками організації рекреаційної  діяльності, створення та організації роботи 

курортів та санаторіїв  

-розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення 

ефективності організації рекреаційної  та курортної  діяльності   в Україні 

 

- розробляти технології захисту і відновлення міських екосистем. 

 

Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: на професійному 

управлінському  та організаційному рівнях проведення  практичної діяльності у сфері 

рекреаційних систем та курортів , складання та професійного використання в роботі 

планів розвитку рекреаційного потенціалу та лікувальних  ресурсів,  

проведення  комплексної оцінки рекреаційного потенціалу території, регіону чи країни, 

вивчення рекреаційного попиту та рекреаційних потреб, моделювання розвитку 

рекреаційних районів України та світу ,використання теоретичних та практичних основ 

курортології і санаторно- курортного лікування тощо. 



 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

    Тема1. Рекреалогія як наука: об’єкт, предмет вивчення.  Курортологія -основні напрями 

досліджень  

Тема 2. Поняття рекреації та курорту  

Тема 3. Особливості рекреаційної  та курортної діяльності  

Тема 4 Рекреаційний та курортний  потенціал та ресурси. Методи їх оцінки   

      Тема 5. Туризм як вид рекреаційної  та курортної діяльності   

   Тема 6. Рекреаційні території та територіальні рекреаційні системи  

   Тема 7. Рекреаційне районоутворення і районування. 

    Тема 8. Курортна справа в Україні та світі 
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