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1. Анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Культура готельно-ресторанної справи» складена для здобувачів ступеню вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» та сприяє засвоєнню 

наступних тем:  

ТЕМА 1. ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК КУРОРТІВ У СВІТІ 

1. Значення курортів для здоров’я людини 

2. Перші згадки про курорти 

3. Історія курортів світу 

4. Розвиток курортів в України 

 

ТЕМА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ КУРОРТНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 

1. Типи природно-лікувальних факторів  

2. Вимоги до використання природно-лікувальних ресурсів 

3. Основні біометеорологічні фактори 

4..Гідромінеральні ресурси  

5. Ландшафт 

6. Природні та рекреаційні ресурси 

http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2046


7. Історико-культурні туристичні ресурси 

 

ТЕМА 3. МЕТОДИ КЛІМАТОТЕРАПІЇ 

1. Характеристика кліматичних районів 

2. Методи кліматотерапії: аеротерапія, геліотерапія, таласотерапія, спелеотерапія 

3. Роль фізкультурно-оздоровчих факторів у оздоровленні людини. 

4. Рухова активність і тренування у рекреаційній місцевості. 

 

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СПРАВИ 
1. Поняття про типи курортів 

2. Курортні райони 

3. Курортно-рекреаційний продукт 

4. Функціональні критерії типології курортів 

5. Геопросторові критерії типології курортів 

6. Класифікація курортів 

 

ТЕМА 5. ІННОВАЦІЙНІ ТИПИ КУРОРТІВ 

1. Поняття про технології «SРА» 

2. Історія розвитку технології «SРА» 

3. Типологія «SРА» - центрів та організація їх роботи 

4. Поняття про технології «wellness» 

5. Сучасні технології організації курортного оздоровлення 

 

ТЕМА 6. САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  

1. Основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність курортів України. 

2. Типи оздоровчих підприємств. 

3. Медичний профіль санаторію 

4. Структура організаційно-правових форм курортних підприємств передбачених законодавством України 

5. Узагальнена класифікація санаторно-курортних підприємств за різними ознаками 



 

ТЕМА 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

1. Територіальна структура курортного комплексу України та контроль за його діяльністю 

2. Поняття про курортні ресурси 

3. Організація служби охорони курортних і гідромінеральних ресурсів та контролю за їх складом 

4. Система стандартів з охорони курортних ресурсів 

5. Зміна курортних ресурсів під впливом діяльності людини 

 

ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЄТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 
1. Лікувальна дія дієтичного харчування 

2. Дієтичні продукти 

3. Характеристика основних дієт 

4. Штучне лікувальне харчування 

5. Дієтичне харчування (світовий аспект) 

6. Організація лікувально-профілактичного харчування 

 

ТЕМА 9. ОХОРОНА КУРОРТНИХ РЕСУРСІВ  

1. Поняття про курортні ресурси 

2. Організація служби охорони курортних і гідромінеральних ресурсів та контролю за їх складом 

3. Методика і організація робіт по встановленню округів санітарної охорони 

4. Проблеми санітарного очищення територій курортів 

 

ТЕМА 10. САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ГОСПОДАРСТВО ЄВРОПИ 
1. Особливості лікувально оздоровчого туризму Європи 

2. Сучасний стан курортного господарства Європи 

3. Характеристика бальнеологічних курорти Європи 

 

11. КЛІМАТИЧНІ КУРОРТИ ЄВРОПИ 

1. Особливості кліматичних курортів 



2. Характеристика приморських курортів Європи 

3. Характеристика гірськокліматичних курортів Європи 

 

ТЕМА 12. ГЕОГРАФІЯ КУРОРТІВ АЗІЇ 
1. Курортне господарство Азії.  

2. Бальнеологічні курорти Азії.  

3. Клімато-кумисо-лікувальні курорти.  

4. Приморські курорти 

 

ТЕМА 13. КУРОРТИ АМЕРИКИ, АФРИКИ, АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ  
1. Загальна характеристика курортного господарства країн Америки, Африки, 2. Австралії та Океанії.  

3. Курортне господарство країн Америки.  

4. Курорти Африки.  

5. Курорти Австралії та Океани 

 

ТЕМА 14. КУРОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 
1. Характеристика курортного комплексу України.  

2. Територіальна структура курортного комплексу України.  

3. Курортна система України.  

4. Функціональна структура рекреаційної системи Південної України.  

 

ТЕМА 15. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
1. Природні ресурси Карпат 

2. Рекреаційні ресурси Карпат 

3. Курортні ліси Карпат 

4. Пам’ятки природи Карпат 

 

ТЕМА 16. РЕКРЕЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 

1. Рекреаційні території Причорномор’я 



2. Сучасні тенденції у формуванні рекреаційних територій 

3. Види рекреаційних зон. 

4. Характеристика курортної зони Херсонської області 

5. Характеристика курортної зони Миколаївської області 

6. Характеристика курортної зони Запорізької області 

7. Характеристика курортної зони Одеської області 

 

2. Мета та завдання курсу 

Головна мета вивчення дисципліни є формування спеціальних професійних знань у студентів з теоретичних засад 

курортології, особливостей використання природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів курортів у 

курортній справі, організація санаторно-курортного лікування в Україні та світі. У процесі дисципліни «Основи 

курортної справа» стають майбутні фахівці індустрії гостинності повинні навчитися оперувати інформацією стосовно 

визначення основ санаторно-курортної справи в Україні та в різних країнах світу, а також використовувати її в 

практичній роботі щодо формування конкурентоспроможного курортного продукту та підвищення якості 

обслуговування споживачів. 

 

3. Компетентності та програмні результати навчання  

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності  

СК 02. Здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб споживачів та 

забезпечувати його ефективність. 

 

 



Результати навчання 

РН 02. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії готельної та ресторанної справи, 

організації обслуговування споживачів та діяльності суб’єктів ринку готельних та ресторанних послуг, а також 

суміжних наук 

РН 04. Аналізувати сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного господарства. 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Кількість кредитів/годин Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

5/150 26 24 100 

 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова / 

Вибіркова 

компонента 

2020-2021 4 241 Готельно-

ресторанна справа 

2 Вибіркова  

компонента 



 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Здобувачі вищої освіти повинні бути зареєстровані на платформі KSU Online 

Мультимедійне обладнання.  

 

7.  Політика курсу 

Курс «Основи курортної справи» спрямований на формування у здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» вмінь з організації обслуговування туристів курортними послугами, врахування особливостей 

курортного обслуговування у країнах світу під час здійснення курортної діяльності та підвищення ефективності 

курортних закладів. 

Курс включає значний обсяг змістовного матеріалу, що вимагає від здобувачів вищої освіти виконання наступних 

завдань: 

 опрацювання конспектів (тез) лекцій (письмово); 

 виконання практичних завдань та їх усне обговорення та наочне представлення під час проведення практичних 

занять, що викладені у методичних рекомендаціях до проведення практичних занять з дисципліни «Культура 

готельно-ресторанної справи»  

 підготовка рефератів та презентацій з тем, що винесені на самостійне опрацювання. 

Завдання з усіх видів робот мають вчасно виконуватися, письмові роботи з окремих тем повинні бути надані 

викладачеві впродовж тижня після запланованої дати семінару практичного заняття. Дата надання виконаних завдань 

самостійної роботи зазначені у п.8. Схема курсу. Допускається подовження строку відпрацювання тем в окремих 

випадках (хвороба, сімейні обставини, індивідуальний план, що затверджений деканатом) при вчасному узгодженні 

цього питання із викладачем; 

 залік проводиться згідно розкладу на останньому лекційному або практичному занятті, на якому будуть враховані 

всі види робіт, включаючи підсумкову контрольну роботу. 



8. Схема курсу 

 

Тиждень, 

дата, години 

Тема, план, кількість годин 

(аудиторної та самостійної) 

Форма 

навчального 

заняття  

Список рекомендованих 

джерел  

(за нумерацією розділу 11) 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1. Теоретичні засади організації курортної діяльності 
Тиждень 1 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 1. Зародження і розвиток 

курортів в світі  

План 

1. Значення курортів для здоров’я 

людини 

2. Перші згадки про курорти 

3. Історія курортів світу 

4. Розвиток курортів в України 

Лекція  Основна література: 6,9 

Додаткова література: 4,8,11 

Електронні ресурси: 3,5 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 

Тема 1. Зародження і розвиток 

курортів в світі  

Питання для обговорення 

1. Перші згадки про курорти 

2. Історія курортів світу за країнами 

(на вибір студента). 

3. Розвиток курортів в різних 

регіонах України (на вибір 

студента). 

4. Розвиток курортів Херсонщини 

(на вибір студента) 

Практика  Основна література: 6,9 

Додаткова література: 4,8,11 

Електронні ресурси: 3,5 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Тиждень 1 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 2. Характеристика факторів 

курортного оздоровлення 

План 

1. Типи природно-лікувальних 

факторів  

2. Види природно-лікувальних 

ресурсів та вимоги до використання  

Лекція  Основна література: 10,11,15,16 

Додаткова література: 2,8,9 

Електронні ресурси: 2,3,5 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 



3. Основні біометеорологічні 

фактори 

4. Методи кліматотерапії 

5. Рухова активність і тренування у 

рекреаційній місцевості 

Тема 2. Лікувальні курортні 

фактори 

Питання для обговорення 

1. Роль природно-лікувальних 

факторів у розвитку курортів 

2. Основні біометеорологічні 

фактори 

3. Роль фізкультурно-оздоровчих 

факторів 

4. Аеротерапію та її вплив на 

здоров’я людини 

5. Таласотерапія та її вплив на 

здоров’я людини 

6. Спелеотерапія. Особливості 

оздоровлення у карстових печерах 

7. Геліотерапія та її вплив на 

здоров’я людини 

Практика  Основна література: 10,11,15,16 

Додаткова література: 2,8,9 

Електронні ресурси: 2,3,5 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Тиждень 2 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 3. 

Організація санаторно-курортної 

справи 

План 

1. Поняття про типи курортів 

2. Курортні райони 

3. Курортно-рекреаційний продукт 

4. Функціональні критерії типології 

курортів 

5. Геопросторові критерії типології 

курортів 

Лекція  Основна література: 2,8,12 

Додаткова література: 6,7 

Електронні ресурси: 2,3 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 



6. Класифікація курортів 

Тема 3. 

Організація санаторно-курортної 

справи 

Питання для обговорення 

1. Класифікація курортів 

2. Типи курортів 

3. Курортно-рекреаційний продукт 

4. Стратегічні підходи до розвитку 

курортів 

Практика  Основна література: 2,8,12 

Додаткова література: 6,7 

Електронні ресурси: 2,3 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Тиждень 3 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 4.  

Інноваційні типи курортів 

План 

1. Поняття про технології «SРА» 

2. Історія розвитку технології 

«SРА» 

3. Типологія «SРА» - центрів та 

організація їх роботи 

4. Поняття про технології 

«wellness» 

5. Сучасні технології організації 

курортного оздоровлення 

Лекція  Основна література: 6,18 

Додаткова література: 3,5,11 

Електронні ресурси: 2,3 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 

Тема 4. Інноваційне курортне 

оздоровлення 

Питання для обговорення 

1. Історія створення SPA курортів. 

2. Характеристика сучасних SPA 

курортів Світу (на вибір студента). 

3. Характеристика основних SРА-

процедур на курортах світу. 

4. Характеристика філософії 

Wellness та її роль у курортній 

справі 

Практика  Основна література: 6,18 

Додаткова література: 3,5,11 

Електронні ресурси: 2,3:  

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 



5. Інноваційні курортні програми та 

їх роль у оздоровленні людини 

Тиждень 3 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 5. Санаторно-курортне 

обслуговування  

План 

1. Основні нормативно-правові 

акти, що регламентують діяльність 

курортів України. 

2. Типи оздоровчих підприємств. 

3. Медичний профіль санаторію 

4. Структура організаційно-

правових форм курортних 

підприємств передбачених 

законодавством України 

5. Узагальнена класифікація 

санаторно-курортних підприємств 

за різними ознаками 

6. Поняття про курортний режим 

Лекція  Основна література: 4,14 

Додаткова література: 4,7 

Електронні ресурси: 1,3,4 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 

Тема 5. Санаторно-курортне 

обслуговування 

Питання для обговорення 

1. Характеристика санаторно-

курортних підприємств 

2. Характеристика типів 

українських санаторіїв за медичним 

профілем 

3. Організація  процесів санаторно-

курортного обслуговування 

4. Класифікація санаторно-

курортних підприємств за різними 

ознаками 

Практика Основна література: 4,14 

Додаткова література: 4,7 

Електронні ресурси: 1,3,4 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Тиждень 4 

Дата___,  

Тема 6. Державне регулювання 

курортно-рекреаційної діяльності в 

Лекція  Основна література: 1,2,3 Підготовка 

конспекту з 

 



академічних 

годин 4 

Україні 

План 

1. Територіальна структура 

курортного комплексу України та 

контроль за його діяльнстю 

2. Поняття про курортні ресурси 

3. Організація служби охорони 

курортних і гідромінеральних 

ресурсів та контролю за їх складом 

4. Система стандартів з охорони 

курортних ресурсів 

5. Зміна курортних ресурсів під 

впливом діяльності людини 

Додаткова література: 6,8 

Електронні ресурси: 1,4 

 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

Тема 6. Державне регулювання 

курортної діяльності в Україні 

Питання для обговорення 

1. Принципи планування санаторно-

курортної діяльності в Україні 

2. Державне регулювання курортно-

рекреаційної діяльності в Україні 

3. Характеристика структури 

Держтуризмкурорту України.  

4. Характеристика функцій 

Держтуризмкурорту України. 

5. Основні завдання державної 

політики розвитку санаторно-

курортної галузі в Україні 

Практика  Основна література: 1,2,3 

Додаткова література: 6,8 

Електронні ресурси: 1,4 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Тиждень 5 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 7. Організація дієтичного 

харчування 

План 

1. Лікувальна дія дієтичного 

харчування 

2. Дієтичні продукти 

Лекція  Основна література: 6,7,10 

Додаткова література: 8,9 

Електронні ресурси: 2,5 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 



3. Характеристика основних дієт 

4. Штучне лікувальне харчування 

5. Дієтичне харчування (світовий 

аспект) 

6. Організація лікувально-

профілактичного харчування 

Тема 7. Організація дієтичного 

харчування 

Питання для обговорення 

1. Визначення кількості місць для 

організації дієтичного харчування у 

санаторії. 

2. Особливості складання меню в 

дієтичних їдальнях. 

3. Організація забезпечення 

дієтичних їдалень продуктами. 

4. Вимоги до організації 

виробництва страв у дієтичних 

їдальнях 

5. Характеристика груп споживачів, 

для яких організовують дієтичне 

харчування. 

6. Особливості організації 

дієтичного харчування. 

Практика  Основна література: 6,7,10 

Додаткова література: 8,9 

Електронні ресурси: 2,5 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Модуль 2. Характеристика курортів світу 
Тиждень 6 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 8. Охорона курортних 

ресурсів 

План 

1. Поняття про курортні ресурси 

2. Організація служби охорони 

курортних і гідромінеральних 

ресурсів та контролю за їх складом 

3. Методика і організація робіт по 

Лекція  Основна література: 1,8,18 

Додаткова література: 2,11 

Електронні ресурси: 1,3 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 



встановленню округів санітарної 

охорони 

4. Проблеми санітарного очищення 

територій курортів 

Тема 8. Охорона курортних 

ресурсів від виснаження і 

забруднення 

Питання для обговорення 

1. Зміна курортних ресурсів під 

впливом діяльності людини 

2. Організація служби охорони 

курортних і гідромінеральних 

ресурсів та контролю за їх складом 

3. Методика і організація робіт по 

встановленню округів санітарної 

охорони 

4. Організація служби охорони 

курортних ресурсів та контролю за 

їх складом 

5. Система стандартів з охорони 

курортних ресурсів. 

Практика  Основна література: 1,8,18 

Додаткова література: 2,11 

Електронні ресурси: 1,3 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Тиждень 6 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 9. Санаторно-курортне 

господарство Європи 

План 

1. Особливості лікувально 

оздоровчого туризму Європи 

2. Сучасний стан курортного 

господарства Європи 

3. Характеристика бальнеологічних 

курорти Європи 

4.Кліматичні курорти Європи 

Лекція  Основна література: 6,9,14 

Додаткова література: 1,11,5 

Електронні ресурси:  

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 

Тема 9. Санаторно-курортне 

господарство Європи 

Практика  Основна література: 6,7,9,14 Виконання 

завдань 

5 



Питання для обговорення 

1. Сучасний стан курортного 

господарства Європи 

2. Особливості процесу лікування 

на курортах Західної та 

Центральної Європи.  

3. Характеристика бальнеологічних 

курортів Європи  

4. Перспективи розвитку курортів 

Європи 

5. Характеристика приморських 

курортів Європи  

6. Характеристика 

гірськокліматичних курортів 

Європи  

Додаткова література: 1,3 ,5,11 

Електронні ресурси: 5 

 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

Тиждень 7 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 10. Географія курортів Азії 

План 

1. Курортне господарство Азії 

2. Бальнеологічні курорти Азії 

3. Клімато-кумисо-лікувальні 

курорти 

4. Приморські курорти 

Лекція Основна література: 6,9 

Додаткова література: 1,11 

Електронні ресурси: 5 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 

Тема 10. Географія курортів Азії 

Питання для обговорення 

1. Курортне господарство Азії 

2. Бальнеологічні курорти Азії 

3. Клімато-кумисо-лікувальні 

курорти 

4. Приморські курорти 

5. Проблеми і перспективи розвитку 

курортів в країнах Азії 

Практика Основна література: 6,9 

Додаткова література: 1,11 

Електронні ресурси: 5 

 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Тиждень 8 

Дата___,  

Тема 11. Курорти Америки, 

Африки, Австралії та Океанії 

Лекція  Основна література: 6,12 Підготовка 

конспекту з 

 



академічних 

годин 4 
План 

1. Загальна характеристика 

курортного господарства країн 

Америки, Африки, Австралії та 

Океанії 

2. Курортне господарство країн 

Америки 

3. Курорти Африки 

4. Курорти Австралії та Океани 

Додаткова література: 1,11 

Електронні ресурси: 5 

 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

Тема 11. Курорти Америки, 

Африки, Австралії та Океанії 

Питання для обговорення 

1. Загальна характеристика 

курортного господарства країн 

Америки, Африки, Австралії та 

Океанії 

2. Курортне господарство країн 

Америки 

3. Курорти Африки 

4. Курорти Австралії та Океанії 

Практика  Основна література: 6,12 

Додаткова література: 1,11 

Електронні ресурси: 5 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 

Тиждень 8 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 12. Курортний комплекс 

України 

План 

1. Характерика курортного 

комплексу України 

2. Територіальна структура 

курортного комплексу України 

3. Курортна система України 

4. Функціональна структура 

рекреаційної системи Півдня 

України 

5. Рекреаційна система 

Карпатського регіону 

Лекція  Основна література: 6,13 

Додаткова література: 1,4 

Електронні ресурси: 2,3,5 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 



Тиждень 9 

Дата___,  

академічних 

годин 4 

Тема 13. Рекреаційна система 

Українського Причорномор’я 

План 

1. Рекреаційні території 

Причорномор’я 

2. Сучасні тенденції у формуванні 

рекреаційних територій 

3. Види рекреаційних зон. 

4. Характеристика курортної зони 

Херсонської області 

5. Характеристика курортної зони 

Миколаївської області 

6. Характеристика курортної зони 

Запорізької області 

7. Характеристика курортної зони 

Одеської області 

Лекція  Основна література: 11,18 

Додаткова література: 1,4 

Електронні ресурси: 2,3,5 

 

Підготовка 

конспекту з 

теми під час 

лекції 

Опрацювання 

лекції 

 

Тема 12. Рекреаційна система 

українського Причорномор’я 

Питання для обговорення 

1. Характеристика курортного 

комплексу України 

2. Територіальна структура 

курортного комплексу України 

3. Курортна система України 

4. Рекреаційна система Карпат 

5. Географія курортів Херсонської 

області  

6. Географія курортів Миколаївської 

області 

7. Географія курортів Запорізької 

області 

8. Географія курортів Одеської 

області  

Практика  Основна література: 6,11,13,18 

Додаткова література: 1,4 

Електронні ресурси: 2,3,5 

 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

Усна відповідь 

на питання 

5 



Самостійна робота студентів (модуль 1) 

Квітень  

Під час 

консультації 

Позначте на контурній карті 

історичні курортні центри світу та 

України. 

Самостійна 

робота 

Основна література: 6,9 

Додаткова література: 4,8,11 

Електронні ресурси: 3,5 

Контурні 

карти 

5 

Квітень 

Під час 

консультації 

Характеристика курорту за 

наявності будь-якого природного 

лікувального фактору (на вибір) 

Самостійна 

робота 

Основна література: 10,11,15,16 

Додаткова література: 2,8,9 

Електронні ресурси: 2,3,5 

Доповідь 5 

Квітень 

Під час 

консультації 

Характеристика певного типу 

дієтичного харчування (на вибір) 

Самостійна 

робота 

Основна література: 6,7,10 

Додаткова література: 8,9 

Електронні ресурси: 2,5 

Доповідь 

 

5 

Самостійна робота студентів (модуль 1) 

Травень  

Під час 

консультації 

Характеристика європейського 

курорту (за вибором студента). 

Самостійна 

робота 

Основна література: 6,7,9,14 

Додаткова література: 1,3 ,5,11 

Електронні ресурси: 5 

Презентація  10 

Травень 

Під час 

консультації 

Найкращий курорт Америки – це 

________ (за вибором студента). 

Аналогічні доповіді підготувати по 

курортам Африки, Австралії та 

Океанії. 

Самостійна 

робота 

Основна література: 6,12 

Додаткова література: 1,11 

Електронні ресурси: 5 

 

Доповідь  

5 

Травень  

Під час 

консультації 

Характеристика курортного закладу 

Українського Причорномор’ї (на 

вибір студента) 

Самостійна 

робота 

Основна література: 6,11,13,18 

Додаткова література: 1,4 

Електронні ресурси: 2,3,5 

Презентація  10 



9. Система оцінювання та вимоги 

Поточний контроль з дисципліни «Основи курортної справи» – це оцінювання навчальних досягнень здобувача 

вищої освіти протягом навчального семестру з аудиторної роботи (практичні заняття). Поточний контроль відображає 

поточні навчальні досягнення здобувача вищої освіти в освоєнні програмного матеріалу дисципліни; спрямований на 

необхідне корегування самостійної роботи здобувача вищої освіти. Поточний контроль здійснюється лектором. 

 
 

з/п 
Види навчальної діяльності (робіт) Модуль 1 Модуль 2 

Сума балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному 
режимі) 

   

- усне опитування на практичному занятті  30 25 55 

2. Самостійна робота 15 25 40 

3. Контрольна робота - 5 5 

 Всього балів поточного оцінювання 45 55 100 

 Вибіркові види діяльності (робіт)    

 - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах, професійних 

конкурсах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи на 

конкурс 

  max 10 

 

 



10. Критерії оцінювання відповіді та бали результатів навчання 

 

Оцінка з дисципліни за семестр, що виставляється у «Відомість обліку успішності», складається з урахуванням 

результатів поточного, атестаційного й семестрового контролю і оформлюється: за національною системою, за 100-

бальною шкалою та за шкалою ЕСТS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторна робота. Максимальна кількість балів – 5. 

Усна відповідь на практичному занятті повинна відповідати наступним критеріям: 

1 бал – навчальним матеріалом володіє на низькому рівні, недостатньо орієнтується в основних питаннях плану; 

2 бали – відповідь має фрагментарний характер, містить суттєві помилки, відсутня логіка викладу матеріалу, не здатен 

відповісти на додаткові запитання викладача; 

3 бали – відповідь має репродуктивний характер, не вистачає творчого осмислення проблем, при підготовці до 

практичного заняття не використовувалася додаткова література, присутні деякі суттєві помилки, не може наводити 

приклади; 

4 бали – самостійний чіткий і послідовний виклад навчального матеріалу, при підготовці використана додаткова 

література, відповідь на прикладні питання не є повною та потребує допомоги викладача ; 

5 балів –відповідь є повною, здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, використовує додаткову літературу, 

здатен наводити приклади з практичної діяльності підприємств сфери гостинності, пояснювати причини недоліків та 

вирішувати проблеми на достатньо високому теоретичному рівні. 

Сума балів /    Оцінка  ЄКТС Оцінка за національною шкалою / National grade 

90-100 A Excellent Відмінно 

82-89 B  

Good 
Добре 

74-81 C 

64-73 D  

Satisfactory 
Задовільно 

60-63        Е                           

35-59 FX  

Fail 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 



Самостійна робота, що передбачає виконання пошукових досліджень з використанням ресурсів Internet та 

представленням презентації. Максимальна кількість балів (10) залежно від складності та обсягу навчального матеріалу 

з теми, а також від рівня самостійного критичного його засвоєння. 

Для оцінювання самостійної роботи студентів з опрацювання тем застосовуються наступні критерії: 

1 - 2 бали – завдання підготовлені формально, подаються із запізненням, виконані на низькому рівні, студент не володіє 

методикою збору інформації 

3- 4 балів – завдання виконано фрагментарно, вони підготовлені на слабому рівні самостійності, носять репродуктивний 

характер, студент слабо володіє методикою збору інформації 

5 - 6 балів – завдання підготовлені відповідно до вимог на репродуктивному рівні, студент потребує допомоги 

викладача, недостатньо повно володіє методикою збору інформації.; 

7 -8 балів – завдання підготовлені на доброму рівні самостійності, відповідно до вимог, але не творчо, бере участь у 

підготовці пошукових завдань за вказівками викладача, старанно відноситься до збору інформації. 

9 - 10 балів – завдання підготовлені на високому рівні науковості самостійності та творчості, бере участь у виконанні 

науково-дослідної роботи з дисципліни, володіє методикою збору інформації. 

 

Самостійна робота передбачає опрацювання тем зазначених у п.8 в письмовій формі. Максимальна кількість 

балів -5, залежно від складності та обсягу навчального матеріалу з теми, а також від рівня самостійного критичного його 

засвоєння. 

Для оцінювання самостійної роботи студентів застосовуються наступні критерії: 

1 бал – завдання виконано фрагментарно, містить суттєві помилки  

2 балів – завдання виконано неповно, має репродуктивний характер, не повністю використовується основна література 

3 бали – завдання носить репродуктивний характер, відсутнє творче осмислення проблеми, не використовується 

додаткова література, присутні деякі принципові помилки; 

4 бали – завдання виконано логічно та послідовно, є деякі недоліки у поданні інформативного матеріалу відповідно до 

змісту завдання 

5 балів – завдання виконано чітко та послідовно, використано додаткові джерела, основні положення завдання розкрито. 

 

Підсумкова контрольна робота (І модуль). Максимальна кількість балів  – 5;  

Для оцінювання контрольної роботи застосовуються наступні критерії :  



1 бал – відповіді є фрагментарними, навчальний матеріал опрацьований на недостатньому рівні; 

2 бали – відповіді неповні, містить суттєві помилки, не наводяться приклади з практичної діяльності із сфери 

обслуговування у закладах гостинності; 

3 бали – обсяг відповіді недостатній, відсутнє самостійне критичне осмислення питань, не наводяться приклади з 

практичної діяльності із сфери обслуговування у закладах гостинності; 

4 бали – відповіді є достатніми, однак додаткова література не використана, наводяться приклади з практичної 

діяльності із сфери обслуговування у закладах гостинності; але їх пояснення потребує уточнення з боку викладача  

5 бал – відповіді є самостійними, здобувач продемонстрував здатність до критичного осмислення питань щодо 

організації культурного обслуговування у закладах гостинності. 

 

 

 
Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

Види робіт 

Усне опитування (виступ, 

доповідь, участь у 

обговоренні) на практичному 

занятті 

Підсумкова контрольні заходи Разом 

РН 2 25 20 45 

РН 4 35 20 55 

Разом балів 60 40 100 
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