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Освітньо-професійна програма  

«ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ТА ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ» 

ОС «БАКАЛАВР»  

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ: 

Підготовка фахівців з туризму, які володіють актуальними технологіями складання, реалізації та 

корегування індивідуальних та групових програм лікувально-реабілітаційного та оздоровчого 

туризму з метою покращення функціональних можливостей, здоров’я, адаптації осіб різного віку до 

оточуючих умов та можливостей. 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ) 

в компаніях-туроператорах, турагентствах, туристичних фірмах, на підприємствах лікувально-

реабілітаційної та оздоровчої туристичної галузі будь-яких організаційно-правових форм на 

посадах:  

 фахівця з туристичного 

обслуговування,  

 організатора подорожей (екскурсій),  

 фахівця з організації дозвілля, з 

розвитку лікувально-реабілітаційного 

та оздоровчого туризму,  

 референта з основної діяльності 

(туризму),інспектора з туризму,  

 інструктора з основної діяльності 

(туризму),  

 фахівця з туристичної безпеки,  

 інспектора з туризму 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 Організація туризму.  

 Технології туристичної діяльності. 

 Інфраструктура туристичного бізнесу. 

 Методи розробки лікувально-

реабілітаційних та оздоровчих турів. 

 Рекреаційні ресурси України та світу. 

 Курортологія. 

 Туроперейтинг. 

 Фінансування лікувально-

реабілітаційних та оздоровчих 

туристичних послуг. 

 Міжнародний медичний туризм. 

 Управління конкурентоспроможністю 

туристичного продукту. 

 Спортивно-оздоровчий туризм. 

 Інноваційні технології у лікувально-

реабілітаційному та оздоровчому туризмі. 

 Туристична логістика. 

 Бізнес-планування у туризмі. 

 Маркетинг лікувально-реабілітаційного та 

оздоровчого туризму. 

 Менеджмент лікувально-реабілітаційного 

та оздоровчого туризму. 

 Основи нозології. 

 Санаторно-курортні комплекси України та 

світу. 

 Підприємницька діяльність у туристичній 

індустрії. 

 Патології систем організму людини. 

 Фізична реабілітація 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 

 Ексклюзивна освітня програма в Україні 

 Перспективна освіта, що поєднує компетентності у сфері туризму та лікувально-

реабілітаційної та оздоровчої сфери  

 Залучення провідних фахівців сфери туризму та медичної галузі до освітнього процесу 

 Сучасні лекції, вирішення бізнес-кейсів, застосування тренінгових технологій 

 Участь в освітньому процесі провідних практиків туризму та медичних працівників 

 Можливість отримання паралельно освіти за кордоном 

 Поглиблене вивчення іноземних мов 


