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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної та заочної форми навчання на 

першому курсі у другому семестрі  

Кількість кредитів - 4, годин - 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 40 20 20 

заочна 16 8 8 

Самостійна робота, годин Денна -80 Заочна - 104 

Розклад занять  

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна розглядає сучасний стан та тенденції розвитку рекреаційного бізнесу 

відпочинку та оздоровлення. Вивчаються умови функціонування сфери гостинності 

оздоровчого напряму у конкурентних умовах ринку, технології створення санаторно-

курортного продукту для споживачів послуг та отримання прибутку. Розглядаються 

особливості діяльності курортно-рекреаційних об’єктів, їх оснащення та інфраструктура. 

Особлива увага надається інноваціям у сфері рекреаційного бізнесу. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Рекреаційний бізнес відпочинку та оздоровлення» є 

набуття студентами сучасних теоретичних знань з проблеми, забезпечення всебічної 

підготовленості до управління рекреаційним бізнесом  відпочинку і оздоровлення: формування 

системи знань та навичок, що дозволяють ефективно функціонувати підприємству сфери 

гостинності у конкурентних умовах ринку, оволодіння технологіями створення санаторно-

курортного продукту для споживачів послуг та отримання прибутку, вміння взаємодіяти та 

співробітничати з партнерами у сфері гостинності/рекреаційного бізнесу відпочинку і 

оздоровлення. 

Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із 

питань: 

- основ управління  рекреаційним бізнесом відпочинку і оздоровлення; 

- вмінь та навичок використання рекреаційних чинників у сучасних рекреаційно-

оздоровчих технологіях; 

- методів і технологій удосконалення надання споживачам послуг щодо ефективного 

відпочинку і оздоровлення;  

- аналізу регіональних проблем створення та розвитку рекреаційного бізнесу, індустрії 

відпочинку і оздоровлення; 

- формування навичок планування і організації маркетингових досліджень ринку послуг у 

сфері бізнесу відпочинку і оздоровлення; 
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- розвитку навичок самостійної роботи, розуміння необхідності постійного оновлення 

професійних знань в галузі індустрії гостинності; 

- розвитку навичок професійної діяльності у створенні та просуванні послуг відпочинку і 

оздоровлення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- основні тенденції та проблеми розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності як складової 

індустрії гостинності, особливості організації відпочинку і оздоровлення в рекреаційних 

районах; 

- загальну характеристику рекреаційних чинників, їх використання у сучасних 

рекреаційно-оздоровчих  технологіях; 

- систему рекреаційних комплексів, курортно-рекреаційних систем, що створені для 

оздоровлення населення; 

- методи аналізу регіональних проблем рекреаційно-оздоровчої діяльності,  

- інноваційні методи і технології, що використовуються для оздоровлення і відпочинку на 

курортах світу та України; 

- основні терміни, поняття, визначення і законодавчі акти, що регулюють здійснення 

рекреаційно-оздоровчої діяльності в Україні; 

вміти : 

- формулювати основні поняття та положення курсу; 

- аналізувати сучасний стан і ефективність усіх складових рекреаційно-оздоровчої 

системи у регіоні, визначати особливості ринку курортно-рекреаційних послуг в різних 

регіонах і країнах світу; 

- аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх використання 

для створення і розвитку ефективного рекреаційного бізнесу відпочинку і оздоровлення 

населення;  

- знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та Інтернет інформацію з 

актуальних питань рекреаційно-оздоровчої діяльності; 

- використовувати державні та галузеві законодавчі акти у навчальній та практичній 

діяльності. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

6. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий – диф. залік. 

Нарахування балів  

Інформаційні ресурси  

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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