Дисципліна

Рекреаційні ресурси та курортологія

Рівень ВО

«Бакалавр»

Курс

4

Обсяг

4 кредита

Мова викладання

українська

Кафедра

Екології, карантину і захисту рослин

Вимоги до початку
вивчення

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів –
«Екологічне право», «Інженерна екологія», «Екологічно безпека»,
«Моніторинг довкілля» та багато інших.
Закономірності з теоретичних знань щодо природних та антропогенних
факторів які сприяють небезпечному забрудненню атмосфери міста,
ознайомлення з методами моделювання та прогнозування забруднення
атмосферного повітря, набуття навичок розрахунків небезпечного
забруднення атмосфери, оволодіння підходами і методами інженерного
управління якістю атмосферного середовища в умовах техногенної
небезпеки при рекреаційних послугах.
Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде:
знати:

Що буде вивчатися

Чому це цікаво/треба
вивчати

-

організаційну

і

територіальну

структуру,

проблеми

і

перспективи розвитку оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні;
умови та чинники формування рекреаційної діяльності; фактори, що
сприяють розвитку оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні;
- загальну характеристику курортної рекреаційно-туристичної
сфери, зокрема окремі спортивно-рекреаційні вправи;
- особливості кліматолікування та кліматичні чинники проведення
рекреації; специфіку організації аеротерапії, геліотерапії, таласотерапії,
мікротерапії, аероіонотерапії, аерофітотерапії, морської цілодобової
аеротерапії,

цілодобової

спелеотерапії

тощо;

лікувальний

ефект

континентального клімату степів і лісів, приморського, середньо- і
високогірного клімату;
- загальну характеристику, лікувальні, хімічні, температурні й
механічні фактори, класифікацію мінеральних вод України;
уміти:
- застосовувати набуті теоретичні знання та вміння у практичній
роботі;
- аналізувати наявні рекреаційні ресурси для потреб оздоровлення
населення;
- комплексно вивчати окремі аспекти природного середовища для
потреб організації відпочинку населення.

Чому можна
Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо
навчитися/результати збереження довкілля.
навчання (ПРН)
Використовувати принципи управління, на яких базується система
екологічної безпеки
Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Як можна
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
користуватися
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
набутими знаннями і
уміннями
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
(компетентності)
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність проводити екологічний моніторинг та оцінювати
поточний стан навколишнього середовища
Здатність до використання сучасних інформаційних ресурсів для
екологічних досліджень
Інформаційне
забезпечення
Форма проведення
занять
Семестровий
контроль

Курс лекцій, методичні вказівки для проведення ЛПЗ, презентації
Очна
Заочна (дистанційна)
екзамен

