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Тема:  Вплив кліматичних умов на формування асортименту туристичних послуг 

Мета: Охарактеризувати вплив кліматичних умов на формування асортименту туристичних послуг, 

розкрити його призначення; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Кожен курорт або туристський центр володіє характерними привабливими ознаками для 

туризму в залежності від кліматичних особливостей даної місцевості і власне виду туризму. 

Погода та клімат впливають на всі живі організми, що населяють нашу планету. Людина 

також зазнає цього впливу. Більш того – погода та клімат здійснюють вплив на людину як 

на істоту біологічну (на її самопочуття), а також більшість галузей її економічної діяльності. 

Туристична сфера (і особливо, окремі види туризму) належить до числа найбільш залежних 

від погоди та клімату серед видів людської діяльності. 

    Лікувально-оздоровчий вид туризму належить до найдавніших видів туристичної 

діяльності та тяжіє до місць, де сконцентровані відповідні рекреаційні ресурси – 

бальнеологічні, грязеві та кліматичні. Місцевість, що характеризується цінними 

природними властивостями, придатними для лікування мінеральними водами, 

лікувальними грязями чи особливими кліматичним умовами називається курортом. Клімат 

належить до визначальних курортних чинників. Особливості кліматичних умов того чи 

іншого курорту становлять основний фон, на якому базується курортне лікування, а 

кліматичні впливи виступають в якості самостійних лікувальних чинників – 

кліматотерапевтичних процедур (наприклад, повітряні та сонячні ванни). 

    Кліматотерапія – це використання різноманітних метеорологічних чинників та 

кліматичних особливостей даної місцевості, а також спеціальних кліматичних впливів 

(процедур) з лікувальною та профілактичною метою. Тому загальний ефект курортного 

лікування залежить від особливостей клімату курорту та кліматопогодних впливів. 

Перебування на кліматичному курорті відшкодовує нестачу природно-кліматичних 

чинників (наприклад, природної ультрафіолетової радіації) основного місця проживання 

хворого чи відпочиваючого. 

      Отже, для оздоровчо-лікувального туризму кліматичні умови є одним з визначальних 

чинників, перш за все, для його виникнення та розвитку в певному регіоні, інші види 

туризму залежать від клімату місцевості меншою мірою, проте все ж перебувають у значній 

залежності від конкретних погодних умов, що спостерігаються «тут і зараз». Зазначено, що 

подорож до регіонів, що характеризуються екстремальними кліматичними умовами, може 

стати причиною виникнення певних проблем зі здоров’ям (що будуть спричинені тепловим 

стресом, надмірними дозами сонячної радіації, тощо). Тому знання кліматичних 

характеристик місцевості, в яку планується подорож, (навіть, якщо метою подорожі є 

відвідання культурно-історичних та природних пам’яток, а не оздоровлення) допоможе 

зробити її безпечною та приємною і уникнути негативних наслідків для здоров’я. 

    Як відомо, для характеристики погоди та клімату певної місцевості на мережі 

метеостанцій проводяться спостереження за цілої низкою метеорологічних величин та 

атмосферних явищ. Усереднені характеристики окремих з цих параметрів відіграють 

важливу роль для туристичної сфери: 

 Температура повітря (середньорічна та середньомісячна температура, середня та 

абсолютна максимальна і мінімальна температури за окремі місяці або певні 

періоди); 

 Вологість повітря (середньорічна та середньомісячна); 



 Характеристики вітру (середня та максимальна швидкість по місяцях та за рік, 

переважаючий напрям вітру); 

 Хмарність (середні значення кількості загальної та нижньої хмарності по місяцях); 

 Тривалість сонячного сяйва та характеристики радіаційних потоків; 

 Кількість опадів (середньомісячні значення). 

      Залежно від туристичної специфіки регіону можуть використовуватися також додаткові 

параметри (наприклад, характеристики снігового покриву для зимових видів туризму – 

тривалість залягання снігового покриву, середня його висота, для літнього пляжного 

відпочинку – температура морської води). Також важливу роль для туристичної 

привабливості регіону відіграє повторюваність небезпечних та стихійних 

гідрометеорологічних явищ. Відповідно – чим вищою є їхня повторюваність, тим нижча 

атрактивність місцевості для туристів. 

    Крім того, розглядаючи вплив клімату та погоди на туризм варто брати до уваги 

метеотропні реакції організму людини та метеотропні захворювання, що можуть 

спостерігатися як у місті постійного проживання, так і у місці відпочинку. Метеотропні 

захворювання – це захворювання, у виникненні яких метеорологічні та кліматичні чинники 

відіграють головну роль, виступають як пріоритетні (рак шкіри, бронхіальна астма, 

тепловий удар, замерзання), при метеотропних реакціях метеорологічні та кліматичні 

чинники є лише стимулятором загострення захворювань, що спочатку не пов’язані з 

погодно-кліматичними чинниками. 

      Міждобові перепади тиску, температури, вологості повітря, вмісту кисню в 

атмосферному повітрі належать до найважливіших чинників, що викликають метеотропні 

реакції в організмі людини і спричинюють погіршення самопочуття. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Лікувально-оздоровчий вид туризму це….? 

2. Що таке кліматотерапія? 

3. Які характеристики погоди та клімату відіграють важливу роль для туристичної сфери? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  Чехію, Болгарію, Австрію із  програми «Орел та решка», та 

записати як в цих країнах розвивається лікувально-оздоровчий вид туризму 

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 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 

 

mailto:kvasha.n.v@gmail.com

