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ВСТУП 

Лікувально-оздоровчий туризм — один з 

найперспективніших видів туризму у світі та в Україні. Він 

розвивається за рахунок значних ресурсів: морського 

узбережжя, гарячих, теплих і холодних мінеральних джерел, 

лікувальних лиманових родовищ грязі, лісів, сприятливих 

кліматичних умов тощо, якими багата наша країна. 

Лікувально-оздоровчий туризм, займаючи відносно 

невелику частку в загальносвітовому обсязі туристичних потоків 

(близько 1 %), є однією з найбільш прибуткових галузей 

туристичного бізнесу. 
Дисципліна «Спеціалізований туризм (лікувально-оздоровчий)» 

займає важливе місце в системі підготовки бакалаврів з туризму, 

формуючи комплекс професійних знань та вмінь щодо  організації та 

розвитку лікувально-оздоровчого туризму та курортної справи.  

Мета дисципліни полягає у вивченні умов та факторів розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму, його специфіки, форм принципів та 

сучасних тенденцій організації в різних країнах світу, сучасних 

технологій проектування лікувально-оздоровчих турів. 

Завдання дисципліни: 

- формування сутнісних основ лікувально-оздоровчого туризму 

як одного із напрямів туристичної діяльності; 

- вивчення історії розвитку та сучасної географії лікувально-

оздоровчого туризму в Україні та в світі; 

- вивчення структури та ролі основних складових лікувально-

оздоровчого туризму – природно-ресурсної, інфраструктурної, 

медичної; 

- набуття навичок оцінки лікувально-оздоровчого туристичного 

потенціалу території; 

- вивчення основних методів оздоровлення та лікування на 

вітчизняних та зарубіжних курортах; 

- ознайомлення з основними принципами маркетингової 

діяльності та технологією туроперейтингу в лікувально-оздоровчому 

туризмі    

Об’єктом дослідження дисципліни є лікувально-оздоровчий 

туризм як вид спеціалізованого туризму. 

Предметом вивчення дисципліни є фактори, сучасні тенденції, 

проблеми, перспективи  та географія розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в  України та в світі. 
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Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами в процесі вивчення таких дисциплін, як 

«Туризмознавство», «Рекреаційні комплекси світу», «Туристичні 

ресурси України» та передує вивченню таких дисциплін, як  

«Організація екскурсійної діяльності», «Туроперейтинг», 

«Міжнародний туризм». 

 

. 
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної 
дисципліни 

 
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної 

дисципліни «Спеціалізований туризм (лікувально-оздоровчий)» для 

студентів напряму підготовки  6.140103  «Туризм» 

Характеристика навчальної дисципліни 
1. Кількість кредитів за ECTS – 3,5. 
2. Кількість модулів:  денна – 2. 
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану – 

варіативна. 

4. Курс: денна – 2.     
5. Семестр: денна – 4.  
6. Денна форма навчання, годин: 105 – загальна кількість: 

- лекції:– 18. 
- практичні заняття:– 30. 
- самостійна робота:– 57. 
- вид підсумкового контролю: ПМК. 

- кількість годин на тиждень: – 3. 
7. Заочна форма навчання: лекції – 6 год., практичні заняття – 6 год., 

самостійна робота 93 год., вид підсумкового контролю - ПМК 
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Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни 
на 4 семестр 

 
 «Спеціалізований туризм (лікувально-оздоровчий)» для студентів 

напряму підготовки  6.140103  «Туризм» 

Таблиця 2. 

Вид навчального 
заняття 

Тижнів, годин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.Аудиторні – 48 год., 

у т. ч.: 
4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 

2 4 2 4 2 2 

 лекції – 18 год. 4 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

практичні – 30 год. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.Самостійна робота – 

57 год. 
 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

- виконання домашніх 

завдань  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- підготовка до 

практичних занять 
 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

3. Проведення 

поточної модульної 

роботи 
- - - - - - х - - - - - - - х - 

4. Форми контролю: 

екзамен 
- - - - - - - - - - - - - - -  
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з 
розподілом навчального часу за видами 

навчальних занять 
 

 «Спеціалізований туризм (лікувально-оздоровчий)» для студентів 

напряму підготовки  6.140103  «Туризм» 
Таблиця 3.   

Назва модуля (розділу), 
теми 

Кількість годин за 
видами занять 

Раз
ом 

Аудитор

ні 
заняття: 

Позаауди

-торні 
заняття:  

лекці
ї 

пра
кти
чні 

самостій
на робота  

Модуль 1. Лікувально-оздоровчий 

туризм як напрям туристичної 

діяльності 
48 8 12 20 

Тема 1.1. Основні напрями та 

форми лікувально-оздоровчого 

туризму 
8 1 2 5 

Тема 1.2. Історія виникнення та 

розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в Україні та у світі 
9 1 2 6 

Тема 1.3. Ресурсна база 

лікувально-оздоровчого туризму  
11 2 4 5 

Тема 1.4. Сучасні методи та 

технології  в лікувально-

оздоровчому туризмі 
11 2 4 5 

Тема 1.5. Технології 

туроперейтингу в лікувально-

оздоровчому туризмі. 

 

9 2 2 5 

Модуль 2. Географія лікувально-

оздоровчого туризму у світі та в 

Україні  

 

57 4 8 10 
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Тема 2.1. Лікувально-оздоровчий 

туризм в Європі 
11 2 4 5 

Тема 2.2. Лікувально-оздоровчий 

туризм в країнах Азійсько-

Тихоокеанського туристичного 

регіону 

11 2 4 5 

Тема 2.3. Лікувально-оздоровчий 

туризм в країнах Американського 

туристичного регіону 
12 2 2 8 

Тема 2.4.. Лікувально-оздоровчий 

туризм в країнах Африки, 

Австралії та Океанії. 
12 2 2 8 

Тема 2.5. Територіальна 

організація лікувально-

оздоровчого туризму в Україні. 

 

11 2 4 5 

Разом  105 18 30 57 
 

9 
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
 

Таблиця 4. 

Назва змістових модулів, тем та 
питання, що розглядаються на лекції 

Обс
яг 
год
ин 

Тема практичних занять 
Обсяг 
годин 

Навчально
-

методична 
література 

Модуль 1. .Лікувально-оздоровчий туризм як напрям туристичної діяльності 

Тема 1.1. Основні напрями та форми 

лікувально-оздоровчого туризму 

1. Місце лікувально-оздоровчого туризму в 

структурі туристичної діяльності.  

2. Сутність основних термінів дисципліни.  

3. Сучасні напрями та структура лікувально-

оздоровчого туризму.  

4. Сучасні моделі організації лікувально-

оздоровчого туризму. 

 

1 Практичне заняття 1.  Сутність, основні напрями 

та форми лікувально-оздоровчого туризму 

1. Лікувально-оздоровчий туризм в структурі 

туристичної діяльності.  

2. Понятійно-термінологічний апарат дисципліни 

3. Основні напрями та структура лікувально-

оздоровчого туризму.  

4. Особливості лікувально-оздоровчого туризму як 

напряму туристичної діяльності.  

5.Сучасні моделі організації лікувально-оздоровчого 

туризму 

2 

1,2,4,5,8,9 

Тема 1.2. Історія виникнення та розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні та 

у світі 

1. Основні періоди розвитку лікувально-

оздоровчого туризму у світі та їх 

характеристика 

2.  Сучасні тенденції розвитку лікувально-

оздоровчого туризму у світі. 

3.  Історія виникнення та розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні.  

4. Основні етапи розвитку санаторно-

курортного лікування в Україні.  

 

1 Практичне заняття 2. Історія виникнення та 

розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Україні та у світі 

1. Характеристика періодів розвитку лікувально-

оздоровчого туризму у світі.  

2. Лікувально-оздоровчі процедури з використання 

цілющих властивостей природних факторів в Давній 

Греції.   

3. Виникнення перших водо- та грязеоздоровниць в 

Європі.  

Сучасні тенденції розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму у світі. 5. Історія виникнення та розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні.  

2 6,8,9,14 

Тема  1.3. Ресурсна база лікувально-

оздоровчого туризму  

1. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму.  

2. Природні ресурси як основа розвитку 

лікувально-оздоровчої діяльності. 

3. Інфраструктурні ресурси лікувально-

оздоровчого туризму.: санаторно-курортне 

господарство, типи  курортів, 

2 Практичне заняття 3. Ресурсна база лікувально-

оздоровчого туризму  

1. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму.  

2.  Вплив природних чинників (клімат, рельєф, 

геологічна будова) на формування та розвиток 

лікувально-оздоровчої туристичної діяльності. 

3.  Мінеральні та термальні води, лікувальні грязі, 

поверхневі прісні води, морські басейни, біоценози як 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7,8,9,10,11,13,
21,24,25 
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4. Роль людських ресурсів в організації 

лікувально-оздоровчого туризму.  

 

ресурсна база  лікувально-оздоровчого туризму.  

 

Практичне заняття 4. Ресурсна база 

лікувально-оздоровчого туризму 1. Інфраструктурні 

ресурси лікувально-оздоровчого туризму. 

2. Структура санаторно-курортного господарства, 

типи  курортів, види лікувально-оздоровчих закладів.  

3. Роль людських ресурсів в організації лікувально-

оздоровчого туризму.  

4. Вимоги до персоналу в лікувально-оздоровчих 

туристичних закладах. 

 

 

2 

 
 

2,7,8,9,10,11,13,
21,24,25 

 

Тема 1.4. Сучасні методи та технології  в 

лікувально-оздоровчому туризмі 

1. Сучасні напрями санаторно-курортного 

лікування. СПА-технології в програмах 

лікувально-оздоровчих турів.  

2. Поняття про медичний (клінічний туризм).  

3. Країни, що спеціалізуються на медичному 

туризмі. 

4. Реабілітаційні програми в лікувально-

оздоровчому туризмі. 

 

2 Практичне заняття 5. Сучасні методи та технології  

в лікувально-оздоровчому туризмі 

1. Сутність основних напрямів санаторно-курортного 

лікування: бальнеолікування, пелотерапія, 

кліматотерапія, аеротерапія, таласотерапія,  

дієтотерапія, кінезітерапія, фізіотерапія. 

2. Сучасні  нетрадиційні методи лікувально-

оздоровчих процедур.  

3. СПА-технології в програмах лікувально-

оздоровчих турів 

Практичне заняття 6. Сучасні методи та технології  

в лікувально-оздоровчому туризмі 

1. Поняття про медичний (клінічний туризм). 

2.  Основні групи захворювань для медичного 

туризму.  

3. Країни, що спеціалізуються на медичному туризмі.  

Реабілітація в лікувально-оздоровчому туризмі. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6,8,9,13 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,8,9,13 
 

Тема 1.5.  Технології туроперейтингу в 

лікувально-оздоровчому туризмі. 

1. Особливості проектування та механізм 

розробки лікувально-оздоровчих турів. 

2.Характеристика лікувально-оздоровчого 

туристичного продукту.  

3.Документообіг в лікувально-оздоровчому 

туризмі. Санаторно-курортна путівка. 

4. Ліцензування, сертифікація, та стандартизація 

санаторно-курортних послуг. 

 

2 Практичне заняття 7. Технології туроперейтингу в 

лікувально-оздоровчому туризмі. 

1. Особливості проектування лікувально-оздоровчих 

турів. Розробка лікувально-оздоровчих програм 

(рекреаційних лікувально-оздоровчих циклів).  

2. Характеристика лікувально-оздоровчого 

туристичного продукту. 

3. Організація просування (реалізації) лікувально-

оздоровчих турів.  

4. Документообіг в лікувально-оздоровчому туризмі.  

5.Санаторно-курортна путівка.  

6.Ліцензування, сертифікація, та стандартизація 

санаторно-курортних послуг. 

2 8,9,13,20,22,24 
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Модуль 2 Географія лікувально-оздоровчого туризму у світі та в Україні 

Тема 2.1. Лікувально-оздоровчий туризм в 

Європі. 1.Особливості розвитку лікувально-

оздоровчого туризму в країнах Західної Європи.  

2. Просторова організація лікувально-

оздоровчого туризму в країнах Східної Європи.  

3.Основні центри лікувально-оздоровчого 

туризму в Середземноморському рекреаційно-

туристичному районі. 4. Особливості розвитку 

лікувально-оздоровчого туризм в Росії, країнах 

Балтії, Молдові та Білорусі.  

4..Розвиток медичного туризму в європейських 

країнах. 

 

2 Практичне заняття 8. Сучасні тенденції розвитку 

лікувально-оздоровчого туризм у в Європі  

1. Коротка історія та сучасний стан розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в країнах Західної 

Європи. 

2. Основні центри лікувально-оздоровчого туризму в 

Середземноморському рекреаційно-туристичному 

районі.. 

3. Чинники розвитку та центри медичного туризму в 

Німеччині, Польщі, Італії, Швейцарії, Бельгії, 

Великобританії, Австрії, Чехії, скандинавських 

країнах  

 

Практичне заняття 9. Сучасні тенденції розвитку 

лікувально-оздоровчого туризм у в Європі  

1. Фактори розвитку та просторова організація 

лікувально-оздоровчого туризму в країнах Східної 

Європи  

2.  Лікувально-оздоровчий туризм в Росії. 

Особливості розвитку та найбільші центри 

лікувально-оздоровчого туризму в країнах Балтії 

3. Особливості розвитку  лікувально-оздоровчого 

туризму в Молдові та Білорусі. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8,9,12,21,24,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,9,12,21,24,25 

Тема 2.2. Лікувально-оздоровчий туризм в 

країнах Азійсько-Тихоокеанського 

туристичного регіону 

1. Особливості розвитку лікувально-

оздоровчого туризму в країнах Південно-

Західної Азії  

2. Особливості розвитку та найбільші 

центри лікувально-оздоровчого туризму 

в країнах Південної Азії. 

3. Традиційні та нетрадиційні лікувально-

оздоровчі технології в країнах Східної та 

Південно-Східної Азії. 

4. Сучасні тенденції розвитку лікувально-

оздоровчого туризму в країнах 

Закавказзя та Центральної Азії. 

 

2 Практичне заняття 10. Лікувально-оздоровчий 

туризм в країнах Азійсько-Тихоокеанського 

туристичного регіону 

1. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму 

в регіоні. 

2. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в країнах Південно-Західної Азії (Туреччина, 

Кіпр, ОАЕ, Ізраїль та ін.).  

3. Основні центри медичного (клінічного) туризму в 

Туреччині та Ізраїлі.  

4. Сучасні проблеми та перспективи розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в регіоні. 

Практичне заняття 11. Лікувально-оздоровчий 

туризм в країнах Азійсько-Тихоокеанського 

туристичного регіону 

1. Особливості розвитку та найбільші центри 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8,9,12,21,23,24, 
25 
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лікувально-оздоровчого туризму в країнах Південної 

Азії (Індія, Непал, Бангладеш, Шрі-Ланка, 

Мальдівська Республіка). 

2.  Традиційні та нетрадиційні лікувально-оздоровчі 

технології в країнах Східної (Китай, Японія, 

Республіка Корея, Монголія) та Південно-Східної Азії 

(Таїланд, В’єтнам, Малайзія, Сінгапур та ін.). 

3.  Сучасні тенденції розвитку лікувально-

оздоровчого туризму в країнах Закавказзя . 

4. Сучасні тенденції розвитку лікувально-

оздоровчого туризму в країнах Центральної Азії. 

Тема 2.3. Ліікувально-оздоровчий туризм в 

країнах Американського туристичного 

регіону 

1. Фактори та особливості розвитку лікувально-

оздоровчого туризму в країнах Північної 

Америки. 

2.  Фактори та особливості розвитку лікувально-

оздоровчого туризму в країнах Карибського 

басейну,  Центральної та Південної Америки.  

3. Сучасні тенденції розвитку медичного 

(клінічного) туризму в регіоні. 

 

2 Практичне заняття 12. Лікувально-оздоровчий 

туризм в країнах Американського туристичного 

регіону 

1.Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Американського туристичного регіону. 

2. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в країнах Північної Америки 

3. Найбільші центри лікувально-оздоровчого туризму 

в США,  Канаді Мексиці  

4. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в країнах Карибського басейну. 

5. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму в країнах Південної Америки. 

6 Розвиток медичного (клінічного) туризму в США та 

на Кубі. 

2 8,9,12,21,23,24, 
25 

Тема 2.4. Лікувально-оздоровчий туризм в 

країнах Африки, Австралії та Океанії.  
1. Фактори розвитку  та найбільші центри 

лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Африки.  

2. Ресурси та сучасні тенденції розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму в Австралії.  

3. Лікувально-оздоровчий та  медичний 

туризм в Новій Зеландії та інших країнах 

Океанії.  

 

2 Практичне заняття 13. Лікувально-оздоровчий 

туризм в країнах Африки, Австралії та Океанії.  
1. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму 

в країнах Африки. 

 2. Курорти Тунісу та Марокко, приморські кліматичні 

курорти Єгипту.  

3. Центри лікувально-оздоровчого туризму в Кенії та 

ПАР.  

4.Ресурси та розвиток лікувально-оздоровчого 

туризму в Австралії. 5.Можливості розвитку 

лікувально-оздоровчого та медичного туризму в 

Новій Зеландії.  

2 8,9,12,21,24,25 

Тема 2.5. Територіальна організація 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 
1. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого 

2 Практичне заняття 14. Територіальна організація 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 
1. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого 

2 

 

 

4,13,15,18,19 
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туризму в Україні.  

2. Типи курортів в Україні та їх розміщення.  

3. Найбільші лікувально-оздоровчі туристичні 

кластери України:  

4.  Сучасний стан та перспективи розвитку 

медичного (клінічного ) туризму в Україні. 

 

туризму в Україні.  

2. Типи курортів в Україні.  

3. Лікувальний профіль санаторно-курортних 

закладів в Україні:  

 

Практичне заняття 15. Територіальна організація 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні 
1. Розміщення санаторно-курортних закладів різного 

лікувального профілю: лікування системи кругообігу; 

лікування захворювань нервової системи; лікування 

захворювань органів травлення; лікування органів 

дихання, лікування захворювань опорно-рухового 

апарату; лікування органів сечостатевої та 

ендокринної системи. 

2. Регіональна структура лікувально-оздоровчого 

туризму в Україні:  

3. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного 

(клінічного ) туризму в Україні. 

 

 

 

 

 

 

2 

 
 
 
 

4,13,15,18,19 
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23 

 
Розділ 5. Самостійна робота студентів 

 

Види, форми самостійної роботи студентів та засоби контролю їх виконання  
Таблиця 5. 

Вид і форма самостійної роботи 
студентів 

Засоби контролю 

1. Вивчення обов’язкової та додаткової 

літератури, текстів лекцій  
1.1. Опитування під час аудиторних занять  

2. Виконання домашніх завдань  1.2. Перевірка правильності виконання завдань  
3. Підготовка до практичних занять  1.3. Опитування та перевірка практичних 

завдань 
4. Підготовка до модульної контрольної 

роботи  
1.4. Перевірка виконаної студентом  модульної 

контрольної роботи  

5. Пошук та огляд літературних джерел за 

заданою проблематикою дисципліни  
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час 

аудиторних занять  
6. Написання реферату(підготовка 

презентації) за заданою проблематикою  
2.2. Обговорення (захист) матеріалів реферату 

(презентації) під час аудиторних занять  

7. Участь в наукових конференціях  
3.1. Доповіді на наукових студентських 

конференціях  

 
Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 

 

1. Проблемні лекції  

2. Робота в малих групах 

3. Презентації індивідуальних завдань 

 
 

Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів  

 
Поточний контроль з навчальної дисципліни  «Спеціалізований туризм (лікувально-оздоровчий)»  

здійснюється на практичних заняттях протягом семестру, має на меті перевірку рівня підготовленості студента 

при виконанні конкретної роботи.  

Об’єкти поточного контролю: відвідування лекцій, практичних занять і активність роботи протягом 

семестру; результати виконання модульних контрольних робіт; підготовка та захист індивідуальних завдань; 

участь у наукових конференціях. 

Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, практичних, заняттях, якість та своєчасність виконання 

індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних робіт.  

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, практичних занять, перевірки виконання 

індивідуальних і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу 

навчальної дисципліни. 

Студенти виконують дві поточні модульні роботи. Явка на поточний модульний контроль  є для студента 

обов’язковою. 
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається  шляхом додавання набраних балів за результатами  

поточного та модульного контролю знань. 

 

 
Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю  

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за шкалою 
ЕКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно  
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82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

  

 

Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної 
дисципліни «Міжнародний туризм» 

Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 5. Участь в конкурсах на кращого знавця 

дисципліни: університетських, міжвузівських, 

всеукраїнських, міжнародних 

6. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань підвищеної складності  

 

 

6 

 

6 

2. Науково-дослідна 7. Участь в наукових гуртках 

8. Участь в конкурсах студентських робіт: 

університетських, міжвузівських,  

всеукраїнських, міжнародних  

9. Участь в наукових студентських конференціях: 

університетських, міжвузівських, 

всеукраїнських, міжнародних 

6 

 

 

6 

 

 

6 

Разом  30 

 

 

Розділ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу 
 

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 
Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення 

 
Перелік інформаційних джерел 

Основні: 
1. Закон України “Про туризм” // ВВР України. — 1995. — № 31.  

2. Закон України «Про курорти» // Законодавство України про туризм і готельну справу. Збірник 

офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 року. К.: «Центр учбової літератури», 2012. с.32-47 

3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1.06.2000 р. № 1775-ІII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

4. Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні:  Указ президента України від 21.02.2007 р. № 

136/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана. 

5. Стратегія розвитку туризму і курортів (від 6 серпня 2008 р. №1088-р) / Кабінет Міністрів України // 

Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1088-2008-р 

6. Бабкин А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. – Ростов-н/Д: Феникс, 2008. – 252 с. 

7. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України: Навчальний посібник. / О.О. Бейдик — К., 2009 

8. Ветитнев А.М. Лечебный туризм: учебное пособие / А.М. Ветитнев, А.С. Кусков. – М.: Форум, 2010.- 

592 с. 

9. Драчева Е.Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: учебное пособие / Е.Л. Драчева. – М.: 

КНОРУС, 2010. -152 с. 

10. Курортні ресурси України. — К.: ЗАТ “Укрпрофоздо- ровниця”; “Тамед”, 1999. — 314 с  

http://tourlib.net/go.php?url=http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1088-2008-%F0
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11. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: навч. посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. 

Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.  

12. Horowitz M., J. Rosensweig, C. Jones. Medical Tourism: Globalization of the Healthcare Marketplace. 

[Electronic resource] // MedGenMed. - 2007. - 9(4): 33. - Mode of 

access:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/ 

13. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб./ Н.В. Фоменко – К.: Центр навчальної 

літератури, 2007 – 312с. 

Додаткові: 

14.  Абрамов В. В. Історія туризму: підручник / В. В. Абрамов, М. В. Тонкошкур. – Харків: Форт, 2010. – 

286 с. 

15. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні: навчальний посібник / Л. І. Гонтаржевська. – 

Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с. 

16. Драпушко Р. Г. Туристичний потенціал України: стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія 

/ Р. Г. Драпушко. – К. : Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, 2007. – 152 с. 

17. Все о туризме. Туристическая библиотека. – http://tourlib.net/ . 

18. Державна служба статистики України. – http://ukrstat.gov.ua 

19. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Департамент туризму та курортів) - 

http://www.me.gov.ua. 

20. Кифяк В.Ф. Організація туризму: навчальний посібник. / В.Ф. Кифяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 

304 с. 

21. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева – К. : Альтерпрес, 

2003. – 436 с. 
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Перелік складових навчально-методичного комплексу 
навчальної дисципліни 

 

1. Навчальна програма. 

2. Навчальні завдання для практичних занять. 

3. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання. 

4. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх виконання для студентів заочної форми 

навчання. 

5. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх оцінювання. 

6. Питання (завдання) для поточного та підсумкового контролю знань. 

7. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання. 

8. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 
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