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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Організація рекреаційних послуг, це система наукових знань про функції 
рекреаційної діяльності, рекреаційний потенціал території, інфраструктурне 
та нормативно-правове забезпечення рекреації, етапи та критерії оцінки 
організації різних видів рекреаційних послуг. Розвиток рекреаційної 
діяльності, крім основного призначення,сприяє створенню робочих місць, 
вливанням іноземної валюти,капіталовкладенням до місцевої економіки, 
раціональному використанню природних рекреаційних ресурсів, стимулює 
прибуткові внутрішні галузі – транспорт, громадське харчування, зв’язок, 
народні промисли, рекламно-інформаційну справу тощо. Відпочинок, як і 
праця, є невід'ємними складовими життєдіяльності людини, тому 
організація поєднання цих процесів є актуальною для сьогодення та 
відображає ідею навчальної дисципліни «Організація рекреаційних послуг». 

Мета та цілі 

Головною метою є надати майбутнім фахівцям з туризму та рекреації 
ґрунтовні знання з сучасних наукових концепцій, понять, методів 
дослідження організації рекреаційних послуг та сформувати у студентів 
розуміння сутності рекреаційних послуг як складової сфери послуг.  
Завдання передбачають засвоєння теоретичних і практичних засад 
організації рекреаційних послуг; набуття навичок аналізу й планування 
діяльності підприємств, що мають надавати рекреаційні послуги; набуття 
вмінь оцінювати запропоновані рекреаційні послуги та здійснювати 
моніторинг перспектив регіонального (чи локального) розвитку рекреаційної 
сфери.  
 



Результати 
навчання 

 
 
 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 

що 
відповідають 

заявленим 
цілям програми 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії 
туризму, організації рекреаційного процесу та рекреаційної діяльності 
суб’єктів ринку рекреаційних послуг, а також світоглядних та суміжних наук. 
Організовувати процес обслуговування споживачів рекреаційних послуг на 
основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних 
технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки. 
 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
Здатність планувати та управляти часом. Здатність аналізувати та 
оцінювати. Розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати. 
Здатність логічно і системно мислити, креативність та інше. Навички 
комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність, вміння 
полагоджувати конфлікти, працювати в команді. 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи туризмознавства», «Географія 
туризму», «Рекреаційні комплекси світу» 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

Тема 1. Вступ. 
Нормативно-правове 

забезпечення 
організаційної діяльності у 

сфері рекреаційних 
послуг. 

Організація рекреаційних послуг як наука. 
Правове забезпечення діяльності у сфері 
рекреаційних послуг. 
 

практичні 
завдання 

 

Тема 2. Рекреаційна 
діяльність: сутність та 

класифікація 

Рекреаційна концепція вільного часу. Структура, 
форми та функції рекреаційної діяльності. 
Класифікація рекреаційної діяльності. 

практичні 
завдання 

 
 

Тема 3. Історія розвитку 
рекреаційної діяльності. 

Рекреація в первісному суспільстві. Розвиток 
рекреаційної діяльності в античний період.  
Рекреаційна діяльність у Середні віки. 
Рекреаційна діяльність в епоху Відродження. 
Рекреаційна діяльність в індустріальний період.  
Сучасний стан рекреаційної галузі в Україні та 
світі.  
 

практичні 
завдання 

 

Тема 5. Проектування 
якості у сфері 

рекреаційних послуг. 

Поняття «якість рекреаційних послуг». Принципи 
управління якістю рекреаційних послуг. Системи 
менеджменту якості рекреаційних послуг. 
 

практичні 
завдання, 
підготовка 

презентацій 
 

Тема 6. Організація 
лікувально-

профілактичних послуг. 

Загальна характеристика лікувально-
профілактичних послуг. Типм лікувально- 
профілактичних закладів, їх структура та функції. 
Види лікувально-профілактичних послуг, їх 
функціональна структура. 

практичні 
завдання. 
підготовка 

презентацій. 

Тема 7.  Організація 
спортивно-оздоровчих 

Поняття „спортивно-оздоровчі послуги” Види 
спортивно-оздоровчих послуг. Основні типи 

практичні 
завдання. 



послуг. рекреаційних закладів, що надають спортивно-
оздоровчі послуги. 
 

підготовка 
презентацій 

 

Тема 8. Організація 
культурно-пізнавальних 

послуг. 

Культурно-пізнавальні потреби. Поняття і види 
культурно-пізнавальних послуг. Класифікація 
культурно-пізнавальних туристичних ресурсів. 

практичні 
завдання 
підготовка 

презентацій. 

Тема 9. Організація 
торгівельно-побутових 

послуг 

Торгівельно-побутова сфера та соціально-
економічні фактори її розвитку. Поняття 
торговельно-побутових послуг. Класифікація 
торговельно-побутових послуг. Побутові 
рекреаційні послуги в готелях. 

практичні 
завдання, 
підготовка 

презентацій. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна 
політика 

Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 
спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При 
пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1 (Теми 1-5) 30 

Змістовий модуль 1 (Теми 6-9) 30 

Підсумковий контроль (залік) 40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
 
 
 
 

 


