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Дата: 16. 02.2022 

Тема: Класифікація курортів 
Мета: Охарактеризувати поняття про курорти та їх класифікацію ; розвивати аналітичне мислення, 

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

Хід уроку: 

             Курортом називається місцевість, що володіє природними цілющими властивостями, які 

використовуються для лікування мінеральними джерелами, лікувальними грязями або особливими 

кліматичними умовами (моря, озера, гірські ландшафти, лісові масиви, степи або умови пустельного клімату). 

  В міру освоєння природних лікувальних факторів курортна місцевість стає курортом державного чи 

місцевого значення. 

    До курортів ставляться наступні основні вимоги: 

• наявність вивчених природних лікувальних факторів, що забезпечують нормальне функціонування курорту 

та його розвиток; 

• необхідні технічні пристрої для раціонального застосування курортних чинників (ванни, басейни, 

грязелікарня, аеросолярії, пляжі й ін.); 

• спеціально пристосовані приміщення для лікування і житла (санаторії, будинку відпочинку); 

• наявність лікувально-профілактичних закладів, що забезпечують медичне обслуговування хворих; 

• наявність оздоровчих закладів, спортивних споруд і майданчиків; 

• наявність закладів суспільного користування, підприємств громадського харчування, торгівлі і побутового 

обслуговування, культосвітніх закладів; 

• благоустрій, що відповідає усім вимогам санітарно-гігієнічних норм (водопровід, каналізація, підтримка 

чистоти території); 

• зручні шляхи і засоби сполучення; 

• необхідність дотримання загальнокурортного режиму. 

  Тип курорту визначає характер його забудови і розвитку, експлуатацію природно-лікувальних засобів, 

організацію обслуговування хворих і відпочиваючих. На території курортів зазвичай виділяють кілька 

функціональних зон. Наприклад, виділяються курортна, комунально-складська, зелена зони й ін. На курортах 

і курортних місцевостях для збереження природних лікувальних факторів встановлюються санітарна охорона 

курорту і курортний режим. 

  Санітарна охорона курорту – це система заходів, спрямованих на забезпечення санітарного благополуччя 

курорту, охорону навколишнього середовища, у тому числі природних лікувальних факторів. Для курортів 

встановлюються округи санітарної охорони, що складаються з 3-х зон: зони суворого режиму, зони обмежень 

і зони спостережень. 

  Курортний режим – система правил і заходів, які забезпечують створення на курорті умов, сприятливих для 

відпочинку та лікування, і санітарну охорону курорту. 

  Спеціалізацію будь-якого курорту визначають курортні чинники – природно-лікувальні чинники, що 

використовуються з метою профілактики, терапії і медичної реабілітації хворих на курортах і курортних 

місцевостях. Основні курортні чинники – ландшафтно-кліматичні умови, лікувальні грязі та мінеральні води. 

Рідко зустрічаються курорти з одним природним лікувальним чинником. Часіше спостерігається поєднання 

декількох курортних факторів на одному визначеному курорті. 
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Хід уроку: 

       Усі курорти можна розділити на 6 типів (за поєднанням природно-лікувальних факторів): 

  Бальнеогрязевий курорт – тип курорту, де в якості основних лікувальних чинників використовуються 

мінеральні води та лікувальні грязі. Існують курорти, які одночасно володіють усіма курортними факторами. 

  Бальнеокліматичний курорт – тип курорту, де у якості основних лікувальних чинників виступають клімат та 

природні мінеральні води. 

  Бальнеологічний курорт – тип курорту, де у якості основного лікувального чинника використовуються 

природні мінеральні води. 

  Особливу групу бальнеологічних курортів складають курорти з мінеральними водами для внутрішнього 

(питного) застосування. 



  Грязевий курорт – тип курорту, де у якості основного природного чинника використовуються лікувальні 

грязі. 

  Кліматокумисолікувальний курорт – тип курорту, де в якості основних природних лікувальних чинників 

використовуються степовий і лісостеповий клімат та кумис. Курорти даного типу розташовані у Башкирії, 

Оренбурзькій області, на Алтаї. 

  Кліматичний курорт – тип курорту, де у якості основного лікувально-профілактичного чинника 

використовується клімат. На кліматичних курортах використовується також ландшафтотерапія і 

спелеотерапія. Слід зазначити, що в особливу групу виділяються приморські кліматичні курорти. 

  В окремий тип також виділяються і гірськокліматичні курорти. До основних лікувальних особливостей 

гірськокліматичних курортів відносяться: підвищені чистота, іонізація повітря, сонячна радіація, знижений 

парціальний тиск кисню й ін. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке курорт? 

2. Які вимоги ставляться до курортів? 

3. Що таке санітарна охорона курорту ? 

 

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 
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