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Вступ 

Програма вибіркової навчальної дисципліни "Курортна справа" 

рекомендована для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
всіх спеціальностей НУВГП. Об'єктом курортологічних досліджень є система 
«природні рекреаційні ресурси — здоров'я людини».  

Дисципліна "Курортна справа" базується на матеріалі дисциплін 
"Рекреаційна географія, "Медична географія", "Рекреалогія" тощо.  

 

Анотація 

Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: формулювати 
основні поняття та положення курсу; знаходити, використовувати і 
аналізувати статистичну та картографічну а також Інтернет інформацію по 
основних темах курсу; використовувати галузеві законодавчі акти у 
навчальній, науковій та практичній діяльності; аналізувати основні природні 
лікувальні чинники з позицій можливості їх використання для покращення 
стану здоров’я при різних захворюваннях; характеризувати основні типи 
курортів на території України, визначати їх лікувальний профіль та 
спеціалізацію. 

Ключові слова: методи санаторно-курортного лікування, географічні 
аспекти взаємодії суспільства та природи, теоретичні засади курортної 
справи, медичні аспекти взаємодії суспільства та природи, фактори впливу 
навколишнього середовища на здоров'я людей. 

 

Abstract 

After having studied the discipline the student must be able: to formulate basic 

concepts and provisions of the course; find, use and analyze statistical and 

mapping as well as Internet information on the major themes of the course; use 

sectoral legislative acts in educational, scientific and practical activities; to analyze 

the main natural therapeutic factors from the standpoint of the possibility of their 

use for improving the health status of various diseases; characterize the main types 

of resorts in Ukraine, determine their medical profile and specialization. 

Key words: methods of sanatorium and resort treatment, geographical aspects 

of the society and nature interaction, theoretical principles of resort affairs, medical 

aspects of the society and nature interaction, factors of the environmental impact 

on human health.  
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1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 
навчання 

Кількість кредитів – 

3,0 

Всі галузі знань 
НУВГП 

Вибіркова 

Модулів – 1 

Всі спеціальності 
НУВГП 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 5-й 5-й 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

9-10-й 9-10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2  

самостійної роботи 
студента - 4 

Рівень вищої освіти: 
магістерський 

16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 
14 год. 4 год. 

Лабораторні 
-  

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 
Індивідуальні 

завдання: 
 

- - 

Вид контролю  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 33% до 67%. 

для заочної форми навчання – 8% до 92%. 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є усвідомлення студентами місця і ролі 
«Курортної справи» в національній міжгалузевій системі охорони здоров’я, 
розуміння можливостей використання курортно-рекреаційного потенціалу 
України для покращення здоров’я населення, застосування лікувальних 
природних чинників для відновлення самопочуття людини – в особистому житті 
та професійній діяльності, формування мотивації до здорового способу життя і 
його пропаганда серед молоді. Формування у студентів поняття про курортнк 
справу як комплексну науку, розкрити етапи її розвитку та охарактеризувати 
сучасний стан. Ознайомлення студентів з основними показами та протипоказами 
застосування природних лікувальних ресурсів а також правилами відбору хворих 
на курорти. Формування у студентів поняття про важливе значення 
використання природних лікувальних чинників у профілактиці захворювань. 

Виявлення сучасних проблем функціонування та розвитку санаторно-курортних 
територій України. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати і розуміти: 
• структуру та зміст навчальної дисципліни; 
• основні терміни, поняття і визначення; 
• законодавчі акти, що регулюють здійснення курортної діяльності в 

Україні; 
• основні типи природних лікувальних чинників, їх вплив на здоров’я 

людини при використанні у курортних установах; 

• принципи розміщення і функціонування курортів і санаторно-

курортних закладів а також закономірності формування курортно-

рекреаційних районів на території України; 
• інноваційні методи та технології, що використовуються для 

покращення стану здоров’я на курортах Світу та в Україні; 
• основні тенденції розвитку курортів Світу. 

вміти: 

• формулювати основні поняття та положення курсу; 
• знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та 

картографічну інформацію по основних темах курсу; 
• використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, науковій та 

практичній діяльності; 
• аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій 

можливості їх використання для покращення стану здоров’я при 
різних захворюваннях; 

• характеризувати основні типи курортів на території України, 
визначати їх лікувальний профіль та спеціалізацію. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи курортології 
Тема 1. Розвиток курортної справи. Зародження курортної справи у 

світі. Напрями курортної діяльності в Україні. Діяльність санаторно-

курортних закладів. Спеціалізація санаторно-курортних закладів України. 
Охорона курортних ресурсів. 

Тема 2. Предмет та задачі курортології, природні лікувальні фактори.  
Визначення курортології та курорту. Основні поняття курортології, 

термінологія. Класифікація та типи курортів. Поняття про природні 
лікувальні фактори, їх класифікація.  

Тема 3. Водні рекреаційні ресурси в курортній справі. Основи 
бальнеології. Бальнеологія як наука, термінологія. Розвиток бальнеології. 
Механізм дії мінеральних ванн та характеристика мінеральних вод для 
зовнішнього застосування,  рекомендації до застосування й протипокази. 
Механізм дії питної мінеральної води та характеристика мінеральних вод для 
внутрішнього споживання, рекомендації до застосування й протипокази. 

Тема 4. Методи санаторно-курортного лікування з використанням 
атмосферних рекреаційних ресурсів. Аероіонотерапія, рекомендації до 
застосування й протипокази. Галотерапія, рекомендації до застосування й 
протипокази. Інгаляція, рекомендації до застосування й протипокази. 

Інсоляція, рекомендації до застосування й протипокази. 

Тема 5. Біологічні рекреаційні ресурси в курортній справі. 
Ампелотерапія. Апітерапія. Ароматерапія. Дієтотерапія. Фітотерапія. 
Енотерапія. Кумисотерапія. Рекомендації до застосування й протипокази.   

Тема 6. Фізіотерапевтичні методи в курортній справі. Акупунктура. 
Мануальна терапія. Пелоїдотерапія, бішофітотерапія, нафталанолікування, 
озокеритолікування, парафінолікування, псаммотерапія. Масаж (вакуумний 
масаж, вібромасаж, кріомасаж, стоун–терапія). Кінезітерапія, теренкур, 
ерготерапія, іппотерапія. Рекомендації до застосування й протипокази.    

Тема 7. Комплексні методи санаторно-курортного лікування. 
Ревіталізація. Софрологія. Шрот–терапія. Ендоекологічна реабілітація. 

Рекомендації до застосування й протипокази.    
Тема 8. Кліматотерапія в курортній справі. Поняття медичної 

кліматології та кліматотерапії, розвиток кліматолікування. Клімат як 
рекреаційний лікувальний фактор. Поняття адаптації, акліматизації та 
десинхронозу. Класифікація типів клімату в курортології. Медико-

кліматична характеристика приморських курортів Європи. Методи 
кліматотерапії. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Денна форма навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основи курортології 

Тема 1. Розвиток курортної справи. 8 2 - - - 6 

Тема 2. Предмет та задачі курортології, 

природні лікувальні фактори. 
12 2 2 - - 8 

Тема 3. Водні рекреаційні ресурси в 

курортній справі. Основи бальнеології. 
12 2 2 - - 8 

Тема 4. Методи санаторно-курортного 

лікування з використанням 

атмосферних рекреаційних ресурсів. 

12 2 2 - - 8 

Тема 5. Біологічні рекреаційні ресурси 

в курортній справі. 
10 2 2 - - 6 

Тема 6. Фізіотерапевтичні методи в 

курортній справі. 
12 2 2 - - 8 

Тема 7. Комплексні методи санаторно-

курортного лікування. 
12 2 2 - - 8 

Тема 8. Кліматотерапія в курортній 

справі. 
12 2 2 - - 8 

Усього годин 90 16 14 - - 60 
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4.2. Заочна форма навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Основи курортології 

Тема 1. Розвиток курортної справи. 12 2 2 - - 8 

Тема 2. Предмет та задачі курортології, 

природні лікувальні фактори. 
12 2 - - - 10 

Тема 3. Водні рекреаційні ресурси в 

курортній справі. Основи бальнеології. 
12 2 2 - - 8 

Тема 4. Методи санаторно-курортного 

лікування з використанням 

атмосферних рекреаційних ресурсів. 

12 - - - - 12 

Тема 5. Біологічні рекреаційні ресурси 

в курортній справі. 
12 - - - - 12 

Тема 6. Фізіотерапевтичні методи в 

курортній справі. 
10 - - - - 10 

Тема 7. Комплексні методи санаторно-

курортного лікування. 
10 - - - - 10 

Тема 8. Кліматотерапія в курортній 

справі. 
10 - - - - 10 

Усього годин 90 6 4 - - 80 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 

форма 
навчання 

1 Класифікація мінеральних вод за 
мінералізацією. 

2 2 

2 Визначення загальної мінералізації 
лікувальних вод в бальнеології. 2 - 

3 Визначення класу мінеральних вод за 
переважаючим аніоном (класифікацією 
Альокіна). 

2 2 

4 Визначення групи мінеральних вод за 
переважаючим катіоном (класифікацією 
Альокіна). 

2 - 

5 Побудова формули Курлова за процент-

еквівалентами мінеральних вод. 
2 - 

6 Визначення ступеня жорсткості мінеральних 
вод за класифікацією Альокіна. 

2 - 

7 Застосування мінеральних вод в 
бальнеотерапії, покази та протипокази. 2 - 

 

Всього 

 

14 4 

 

6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 30) – 15 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 3) – 

18 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 27 год. 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год занять (0,5 х 10) – 5 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС (6 х 4) – 

24 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 67 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин 
денна 
форма 
навча
ння 

заочна 
форма 
навчан

ня 

1 Основні принципи комбінованого та сполученого 
застосування лікувальних фізичних факторів. 

3 7 

2 Законодавче забезпечення функціонування санаторно-

курортної галузі України. 
3 7 

3 Принципи та особливості управління санаторно – 

курортним комплексом. 3 7 

4 Санаторно – курортні послуги. 3 7 

5 Світові тенденції розвитку курортних зон. 3 7 

6 Курортно – рекреаційні кластери. Шляхи формування та 
перспективи. 3 8 

7 СПА-туризм: напрями, тенденції та перспективи розвитку  
у Світі. 3 8 

8 Іноваційні типи курортів. 3 8 

9 Охорона курортних ресурсів. 3 8 

 

Всього 

 

27 67 

 

7. Методи навчання 

 

 Вивчення дисципліни досягається інформаційним, ілюстративним та 
проблемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з мультимедійним 
супроводом. На практичних заняттях розглядаються та розв’язуються задачі, 
наближені до реальних ситуацій. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. 
Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключо-вими моментами, 
увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов відображення 
в підручниках, використовується досвід закордон-них навчальних закладів з 
роздаванням студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням 
головних висновків з питань, що розглядаються.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 
проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю логічних 
побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як 
правило, як частина заняття-дослідження. На розгляд виносяться питання, які 
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зафіксовані у плані лекцій, але викладаються вони стисло.  
Робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі 
кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування 
особистісних якостей та досвіду соціального спілкування. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 
представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 
виконання індивідуальних завдань.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників 
щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 
погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки и 
висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 
підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої вони 
задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх 
учасників подій.  

Обговорення тематичних зображень дає змогу візуально сприймати 
інформацію, сприяє розвитку асоціативного мислення та кращому засвоєнню 
матеріалу.  

Метод вільних асоціацій – форма активізації навчання, що передбачає 
при розгляді питання виділення проблем, розробку комплексу заходів для їх 
вирішення. 

 

8. Методи контролю 

 

 Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 
використовуються оцінювання знань за наступними видами робіт: 
 Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

− поточне тестування та опитування; 
− усне опитування; 
− підсумкове тестування; 
− перевірка виконаних практичних завдань; 
− підготовка та презентація реферату, міні лекції; 
− підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних  заняттях та консультаціях, розрахунково-графічна робота, 
результати самостійної роботи студентів) проводиться за наступними 
критеріями  (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 
до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 
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методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 
незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

      Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 12 12 12 12 14 14 

Т1, Т2... Т7 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100  

 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 

не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

 Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Курортна справа» 

включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по 

всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Методичні вказівки 05-08-61 до виконання практичних робіт з 

дисципліни "Курортна справа" для здобувачів вищої освіти всіх 
спеціальностей денної та заочної форм навчання / Кушнірук Ю.С. – 

Рівне : НУВГП, 2018. – 8 с. 
 

11. Рекомендована література 

Базова  
1. Заваріка  Г.М.  Курортна  справа:  Навчальний  посібник [Текст] / 

Г.М. Заваріка /  К.:  Центр учбової літератури, 2015. – 264 с. 
2. Клапчук В.М. Курортна справа: організація, територіальне 

планування, система управління [Текст] / В.М. Клапчук, 
Л.В. Ковальська /  Навч. – метод. посібн. - Івано - Франківськ: 
Фоліант,2013.-400с. 

3. Курортні ресурси України [Текст] / Під ред. М.В.Лободи. – К.: ЗАТ 

"Укрпроф-оздоровниця", "ТАМЕД", 1999. – 344 с. 
4. Кушнірук Ю.С. Рекреація та курортологія: навчальний посібник 

[Текст] / Ю.С. Кушнірук / Рівне: НУВГП, 2012. – 146 с. 
5. Фоменко  Н.В.  Рекреаційні  ресурси  та  курортологія.  Навчальний 

посібник [Текст] / Н.В. Фоменко / К.: Центр навчальної літератури, 
2007. – 312 с. 

Допоміжна 

1. Закон України „Про курорти" від 5.10.2000 р., № 2026-ПІ [Текст]  // 
Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50.  

2. Курорти України. Мінуле та сучасність. Санаторно – курортні 
заклади ЗАТ «Укрпрооздоровниця» [Текст]  – К.: ТЕМАД, 2002 р. – 

125 с. 
3. Кушнирук Ю.С. Компенсирующие природные факторы медико-

экологического риска территории [Текст] / Ю.С. Кушнірук // 
Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference «Aplikované 

vědecké novinky - 2012». - Díl 11. Zemědělství. Zeměpis a geologie. 
Ekologie: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o S. 63-

67. 

4. Кушнірук Ю. С. Позитивні природні чинники при визначенні 
медико-екологічного ризику [Текст] / Ю. С. Кушнірук // Наукові 
записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. 
Коцюбинського. Серія “Географія”. – Вінниця: ВДПУ. – 2006. – № 
12. С. 81-87. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Кушнирук Ю. C. Особенности использования рекреационных 
ресурсов Северо-Западного социально-экономического района 
Украины [Текст] / Ю.C. Кушнирук // Materiály ХI mezinárodní 
vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2015». – 

27 ledna - 05 února 2015 roku. Díl 13. Zemědělství. Zeměpis a geologie. 
Ekologie: Praha. Publishing House «Education and Science» – 2015. s.r.o 

S. 30-32. 

6. Кушнірук Ю. С. Актуальні аспекти використання рекреаційних 
ресурсів на Рівненщині [Текст] /Ю.С. Кушнірук // Вісник 
Національного університету водного господарства та 
природокористування. Технічні науки. Сільськогосподарські науки. 
– Рівне: НУВГП. – 2009. – № 4 (48). – С. 60-66. 

12. Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Закон України „Про 
курорти". – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14  

2. Державний комітет статистики України  / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/   

3. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2512;  http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1744  
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