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Урок № 158-159 

Дата: 07.05.2021 

Тема: Класифікації та типології курортів 

Мета: охарактеризувати класифікацію та типологію курортів; розвивати аналітичне 

мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

 
    Бальнеологія (від лат. balneum – лазня, купання й logos – наука, навчання) – розділ медичної 

науки, що вивчає походження й фізико-хімічні властивості мінеральних вод, методи їх використання 

з лікувально-профілактичною метою при зовнішньому і внутрішньому застосуванні, медичні 

показання й протипоказання до їх застосування.  

     Мінеральні води – підземні (рідше поверхневі) води, що характеризуються підвищеним змістом 

біологічно активних мінеральних (рідше органічних) компонентів і газів і (або) мають специфічні 

фізико-хімічні властивості (радіоактивність й ін.), що визначають їх дію на організм людини й 

лікувальне застосування. 

    Гідротерапія (від гр. hydor – вода й therapeіa – догляд, лікування) – водолікування, – зовнішнє 

застосування прісної води (водопровідної, річкової, озерної, дощової) у вигляді ванн, душів, 

обливань, обтирань, укутувань. 

     Кліматотерапія – використання різних метеорологічних факторів та 26 особливостей клімату 

певної місцевості, а також спеціальних кліматичних дій (процедур) з лікувальною і профілактичною 

метою. 

     Лікувальні грязі (пелоїди) – природні органо-мінеральні колоїдальні утворення (намулові, 

торфові, сопкові та ін.), що мають високу теплоємність та теплоутримувальну здатність і містять, як 

правило, терапевтичноактивні речовини (солі, гази, біостимулятори і т.д.) та живі мікроорганізми. 

     Глинолікування – метод теплового лікування із застосуванням глини, який проводять за 

призначенням лікаря, під контролем середнього медичного персоналу. Механізм дії глинолікування, 

протипоказання, а також методика застосування аналогічні грязелікуванню. 

     Псаммотерапія (від грец. psammo – пісок, therapia – лікування; англ. – Sand bathes, 

psammotherapy) – лікування нагрітим піском. 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що таке кліматотерапія? 
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2. Що таке бальнеологія? 

3. Що таке псаммотерапія? 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та законспектувати матеріал з 

теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 
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