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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни „Курортологія” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.140103 „Туризм”.  
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність санаторно-курортних 
закладів. 
 
Міждисциплінарні зв’язки  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Вступ до фаху Технологія туристської діяльності 

Географія туризму (Географія туризму) Організація туризму (Туроперейтинг) 
Організація туризму (Основи 

туризмознавства) 
Рекреалогія 

Туристські ресурси України 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Основи курортології; 
ЗМ 2. Організація санаторно-курортного лікування. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Курортологія” є формування 
теоретичних вмінь та навичок використання природно-кліматичних і санаторно-
рекреаційних ресурсів курортів, організація санаторно-курортного лікування. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Курортологія” є набуття навичок 
щодо використання природно-кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів 
курортів під час лікування в умовах санаторно-курортних закладів. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати: 

− основні природні та преформовані лікувальні фактори, механізм їх впливу на 
організм людини та використання в умовах курорту; 

− законодавчі акти, що регулюють здійснення курортної діяльності в Україні; 
− основні, в т.ч. інноваційні, методи та технології санаторно-курортного 

оздоровлення, лікування, профілактики, що використовують на курортах Світу та в 
Україні; 

− основні тенденції розвитку курортів Світу; 
 

вміти: 
− надавати характеристику кліматичним умовам санаторно-курортного 

відпочинку та лікування за окремими регіонами;  
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− класифікувати клімат для різних видів рекреаційної діяльності; 
− класифікувати курортні регіони, курортні місцевості та санаторно-курортні 

установи в залежності від видів курортних ресурсів та рекреаційної діяльності; 
− характеризувати основні типи курортів на території України, визначати їх 

лікувальний профіль та спеціалізацію;  
− аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій можливості їх 

використання для покращення стану здоров’я при різних захворюваннях;  
 

мати компетентності: 
− мати професійно профільовані знання й практичні навички в області 

курортології й мати здатність їх використовувати в області туризму; 
− використовувати загальні методи оцінки санаторно-курортного потенціалу з 

метою застосування в рекреаційних цілях. 
 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 
− 126 годин / 3,5 кредити ЄКТС – для студентів денної форми навчання; 
− 144 години / 4,0 кредити ЄКТС – для студентів заочної форми навчання. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Курортологія 
 

Змістовий модуль 1. Основи курортології 
 

Тема 1.1. Курорти – провідний сегмент індустрії туризму 
Курорти: поняття, функції, види, інфраструктура. Курортна справа в системі 
охорони здоров’я та лікувально-оздоровчому туризмі. Курортологія: визначення, 
завдання, напрямки. 
 
Тема 1.2. Історія розвитку санаторно-курортної справи 
Історичні аспекти розвитку санаторно-курортної справи. Сучасний стан санаторно-
курортної справи в Україні.  
 
Тема 1.3. Основи медичної кліматології 
Поняття та завдання медичної кліматології. Типи клімату й погоди та їх вплив на 
організм людини: адаптація, акліматизація, загартовування. Основні методи 
кліматотерапії. Фізичні та фізіологічні основи дозиметрії й дозування 
кліматолікувальних процедур. Курортні ландшафти та їх використання в 
рекреаційних цілях. 
 
Тема 1.4. Основи бальнеології та бальнеотехніки 
Лікувальна дія прісної води на організм людини. Гідротерапія. Визначення та 
основні поняття бальнеології. Основні методи бальнеологічного лікування. 
Бальнеотехніка: предмет, завдання, технологічні схеми. Лікувальні мінеральні води 
України.  
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Тема 1.5. Основи грязелікування 
Лікувальні грязі: поняття та класифікація. Особливості оздоровчої дії лікувальних 
грязей на організм людини. Методики проведення грязелікувальних процедур. 
Показання та протипоказання до грязелікування. 
 
Тема 1.6. Лікування глиною в курортної практиці. Псамотерапія 
Цілющі властивості й хімічний склад глини. Види лікувальної глини та їх 
використання в курортній практиці. Псамотерапія.  
 
Тема 1.7. Термотерапія в санаторно-курортному лікування 
Термотерапія: поняття, сутність, різновиди. Парафінолікування. 
Озокеритолікування. Лікування нафталанською нафтою. Лікувальна дія пари.  
 
Тема 1.1.8. Фітотерапія й апітерапія в курортної практиці 
Фітотерапія: поняття, лікувальні форми. Апітерапія: лікування медом і продуктами 
бджільництва. Цілющі властивості меду та його використання при хворобах 
людини.  
 
Тема 1.9. Преформовані та рідкісні лікувальні курортні фактори 
Фізіотерапія: поняття і сутність. Штучні фізичні фактори, що використовують у 
курортній лікувальній практиці. Методи апаратної фізіотерапії. Використання 
рідкісних і нетрадиційних методів лікування. 
 
Тема 1.10. Лікувальна фізична культура та лікувальний масаж 
Рухова активність в умовах курорту. Основи лікувальної фізичної культури (ЛФК). 
Форми занять ЛФК. Масаж в комплексі санаторно-курортного лікування. Основні 
види масажу. 
 

Змістовий модуль 2. Основи санаторно-курортного лікування 
 
Тема 2.1. Особливості організації лікування хвороб людини в умовах курорту 
Специфіка санаторно-курортного лікування. Види санаторно-курортних закладів. 
Функціональна структура санаторно-курортних закладів та їх матеріально-технічна 
база. 
 
Тема 2.2. Управління санаторно-курортними закладами 
Правове-регулювання діяльності санаторно-курортних закладів. Концепція 
маркетингу в управлінні санаторно-курортною діяльністю. Кадровий склад закладів 
санаторно-курортного комплексу. Забезпечення якості й ефективності діяльності 
санаторно-курортних закладів. 
 
Індивідуальні завдання:  
 

− розрахунково-графічна робота для студентів денної і контрольна робота для 
студентів заочної форми навчання на тему „Курорти _____________ (назва країни за 
варіантом)”. 
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Метою виконання роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних і 
практичних знань, отриманих студентами під час вивчення дисципліни, 
ознайомлення з лікувально-оздоровчим потенціалом країн світу, пошук і обробка 
інформаційних джерел, набуття навичок „мережного серфінгу”, формування 
сучасного мислення і професійності майбутніх спеціалістів. 

 
3. Рекомендована література: 
 

1. Про курорти: закон України від 05.10.2000 р. N 2026-III [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2026-14. 

2. Ветитнев А. М. Курортное дело : учеб. псобие / А. М. Ветитнев, 
Л. Б. Журавлева. – М. : КНОРУС, 2006. – 528 с. 

3. Драчева Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм : учеб. пособие / 
Е. Л. Драчева. – М. : Кнорус, 2008. – 152 с . 

4. Курорты : энциклопедический словарь / [гл. ред. Е.И. Чазов]. – М. : Сов. 
энциклопедия, 1983. – 592 с. 

5. Кусков А. С. Курортология и оздоровительный туризм / А. С. Кусков,  
О. В. Лысикова. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 320 с. 

6. Степанов Е. Г. Основы курортологи и Санаторно-курортное лечение : учеб. 
пособие / Е. Г. Степанов. – Х. : изд-во „Кроссроуд”, 2007. – 584 с. 

7. Сухарев Е. Е. Курортное дело : учеб. пособие / Е. Е. Сухарев. – 2-е изд., стер. 
– М. : Издательство «Омега-Л», 2011. – 224 с. : табл. – (Библиотека высшей школы). 

8. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посібник /  
В. Н. Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові 
завдання у навчальному дистанційному курсі „Курортологія (ТУР)”, захист 
доповідей за темами курсу, захист індивідуального завдання, питання до екзамену.  
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АНОТАЦІЯ 
 

„Курортологія” 
 

Мета – формування теоретичних вмінь та навичок використання природно-
кліматичних і санаторно-рекреаційних ресурсів курортів, організація санаторно-
курортного лікування. 

Предмет – діяльність санаторно-курортних закладів. 
Модуль 1. Курортологія. Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Основи курортології.  

ЗМ 1.2. Організація санаторно-курортного лікування. 
 
 

ABSTRACT (ANNOTATION) 
 

„ Balneology” 
 

Objective: forming the theoretical knowledge and skills of using climatic, 
sanatorium and recreational resources resorts, the organization of sanatorium treatment. 

Subject: activities of spa facilities. 
Module 1. Balneology. A comprehensive module (CM) 1.1. Fundamentals of 

balneology. CM 1.2. The organization of sanatorium treatment. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
„Курортология”  

 
Цель – формирование теоретических умений и навыков использования 

природно-климатических и санаторно-рекреационных ресурсов курортов, 
организация санаторно-курортного лечения. 

Предмет – деятельность санаторно-курортных учреждений. 
 Модуль 1. Курортология. Содержательный модуль (СМ) 1.1. Основы 
курортологии. СМ 1.2. Организация санаторно-курортного лечения. 

 


