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ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І 
ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

Модуль 1. Лікувально-оздоровчий туризм як напрям туристичної 

діяльності 

1. Місце лікувально-оздоровчого туризму в структурі туристичної 

діяльності. 

2. Понятійно-термінологічний апарат лікувально-оздоровчого туризму: 

«лікувальний туризм», «оздоровчий туризм», «медичний (клінічний)» 

туризм, «санаторно-курортне лікування», «курорт», «бальнеологічні 

ресурси».  

3. Основні напрями та структура лікувально-оздоровчого туризму.  

4. Особливості лікувально-оздоровчого туризму як напряму 

туристичної діяльності.  

5. Сучасні моделі організації лікувально-оздоровчого туризму. 

6. Основні періоди розвитку лікувально-оздоровчого туризму у світі 

та їх характеристика.  

7. Розвиток лікувально-оздоровчих процедур з використання цілющих 

властивостей природних факторів в Давній Греції.  

8. Лікувально-оздоровчий туризм в середні віки.  

9. Виникнення перших водо- та грязеоздоровниць в Європі.  

10. Сучасні тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму у 

світі.  

11. Історія виникнення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Україні.  

12. Основні етапи розвитку санаторно-курортного лікування в 

Україні.  

13. Сучасні тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Україні. 

14. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму. 

15. Природні ресурси як основа розвитку лікувально-оздоровчої дія-

льності: клімат, рельєф, мінеральні та термальні води, лікувальні гря-

зі, поверхневі прісні води, морські басейни, біоценози .  

16. Інфраструктурні ресурси лікувально-оздоровчого туризму: сана-

торно-курортне господарство, типи  курортів, види лікувально-

оздоровчих закладів. 

17.  Роль людських ресурсів в організації лікувально-оздоровчого ту-

ризму.  



4 

 

18. Вимоги до персоналу в лікувально-оздоровчих туристичних за-

кладах. 

19. Сучасні напрями санаторно-курортного лікування: бальнеоліку-

вання, пелотерапія, кліматотерапія, аеротерапія, таласотерапія,  дієто-

терапія, кінезітерапія, фізіотерапія, нетрадиційні методи оздоровлен-

ня.  

20. СПА-технології в програмах лікувально-оздоровчих турів.  

21. Поняття про медичний (клінічний туризм). 

22. Основні групи захворювань для медичного туризму. 

23.  Країни, що спеціалізуються на медичному туризмі.  

24. Реабілітація в лікувально-оздоровчому туризмі. 

25. Особливості проектування лікувально-оздоровчих турів.  

26. Розробка лікувально-оздоровчих програм (рекреаційних 

лікувально-оздоровчих циклів). 

27.  Характеристика лікувально-оздоровчого туристичного продукту.  

28. Організація просування (реалізації) лікувально-оздоровчих турів. 

29. Документообіг в лікувально-оздоровчому туризмі.  

30. Санаторно-курортна путівка.  

31. Ліцензування, сертифікація, та стандартизація санаторно-

курортних послуг. 

Модуль 2 Географія лікувально-оздоровчого туризму у світі та в 

Україні  

32. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Західної Європи.  

33. Просторова організація лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Східної Європи.  

34. Основні центри лікувально-оздоровчого туризму в Середземно-

морському рекреаційно-туристичному районі. 

35.  Лікувально-оздоровчий туризм в Росії, країнах Балтії, Молдові та 

Білорусі. 

36.  Чинники розвитку та кластери медичного туризму в Німеччині, 

Польщі, Італії, Швейцарії, Бельгії, Великобританії, Австрії, Чехії, 

скандинавських країнах. 

37. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Південно-Західної Азії (Туреччина, Кіпр, ОАЕ, Ізраїль та ін.). 

38.  Основні центри медичного (клінічного) туризму в Туреччині та 

Ізраїлі. Найбільші центри лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Південної Азії (Індія, Непал, Бангладеш, Шрі-Ланка, Мальдівська 

Республіка). 
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39.  Традиційні та нетрадиційні лікувально-оздоровчі технології в кра-

їнах Східної (Китай, Японія, Республіка Корея, Монголія) та Півден-

но-Східної Азії (Таїланд, В’єтнам, Малайзія, Сінгапур та ін.). 

40.  Сучасні тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

країнах Закавказзя та Центральної Азії. 

41. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Північної, Центральної та Південної Америки. 

42.  Найбільші центри лікувально-оздоровчого туризму: в США, Ка-

наді на  Кубі 

43. .Медичний (клінічний) туризм в США та на Кубі. 

44. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в країнах Аф-

рики. Курорти Тунісу та Марокко. 

45. Приморські кліматичні курорти Єгипту.  

46. Центри лікувально-оздоровчого туризму в Кенії та ПАР. Ресурси 

лікувально-оздоровчого туризму в Австралії.  

47. Приморські кліматичні курорти Австралії – Золотий Берег, Дейд-

рим-Айленд, Кернс. 

48.  Можливості розвитку лікувально-оздоровчого та медичного ту-

ризму в Новій Зеландії.  

49. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні.  

50. Типи курортів в Україні та їх розміщення.  

51. Лікувальний профіль санаторно-курортних закладів: лікування 

системи кругообігу; лікування захворювань нервової системи; ліку-

вання захворювань органів травлення; лікування органів дихання, лі-

кування захворювань опорно-рухового апарату; лікування органів 

сечостатевої та ендокринної системи. 

52.  Найбільші лікувально-оздоровчі туристичні кластери України 
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ПИТАННЯ (ЗАВДАННЯ) ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

1. Пояснити сутність понять  «лікувальний туризм», «оздоровчий ту-

ризм», «медичний (клінічний)» туризм, «санаторно-курортне лікуван-

ня», «курорт», «бальнеологічні ресурси».  

2. Охарактеризувати місце лікувально-оздоровчого туризму в 

структурі туристичної діяльності в світі, в Україні та в окремих турис-

тичних регіонах світу. 

3. Використовуючи статистичні дані UNWTO, проаналізувати динамі-

ку туристичних потоків, метою яких є лікувально-оздоровча діяль-

ність.  

4. Охарактеризуйту особливості лікувально-оздоровчого туризму як 

напряму туристичної діяльності.  

5. Охарактеризуйте сучасні моделі організації лікувально-оздоровчого 

туризму. 

6. Охарактеризуйте особливості основних періодів у розвитку 

лікувально-оздоровчого туризму у світі.  

7. Сучасні тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму у світі.  

8. Історія виникнення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Україні.  

9. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку санаторно-

курортного лікування в Україні.  

10. Які фактори впливають на розвиток лікувально-оздоровчого ту-

ризму? 

11. Охарактеризувати вплив клімату на розвиток лікувально-

оздоровчої діяльності 

12. Охарактеризувати вплив рельєфу на розвиток лікувально-

оздоровчої діяльності. 

13. Охарактеризувати вплив бальнеологічних ресурсів на розвиток 

лікувально-оздоровчої діяльності 

14. Інфраструктурні ресурси лікувально-оздоровчого туризму: сана-

торно-курортне господарство, типи  курортів, види лікувально-

оздоровчих закладів. 

15.  Вимоги до персоналу в лікувально-оздоровчих туристичних за-

кладах. 

16. Охарактеризувати сучасні напрями санаторно-курортного ліку-

вання: бальнеолікування, пелотерапія, кліматотерапія, аеротера-
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пія, таласотерапія,  дієтотерапія, кінезітерапія, фізіотерапія, не-

традиційні методи оздоровлення.  

17. СПА-технології в програмах лікувально-оздоровчих турів.  

18. Які країни спеціалізуються на медичному туризмі? 

19. Розробка лікувально рекреаційних лікувально-оздоровчих циклів. 

20.  Характеристика лікувально-оздоровчого туристичного продукту.  

21. Ліцензування, сертифікація, та стандартизація санаторно-

курортних послуг  

22. Документообіг в лікувально-оздоровчому туризмі.  

23. Особливості розвитку та найбільші кластери лікувально-

оздоровчого туризму в країнах Західної Європи.  

24. Просторова організація лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Східної Європи. 

25. Основні центри лікувально-оздоровчого туризму в Середземно-

морському рекреаційно-туристичному районі. 

26.  Лікувально-оздоровчий туризм в Росії, країнах Балтії, Молдові та 

Білорусі. 

27.  Чинники розвитку та кластери медичного туризму в Німеччині, 

Польщі, Італії, Швейцарії, Бельгії, Великобританії, Австрії, Чехії, 

скандинавських країнах. 

28. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Південно-Західної Азії (Туреччина, Кіпр, ОАЕ, Ізраїль та ін.). 

29.  Основні центри медичного (клінічного) туризму в Туреччині та 

Ізраїлі. Найбільші центри лікувально-оздоровчого туризму в 

країнах Південної Азії (Індія, Непал, Бангладеш, Шрі-Ланка, 

Мальдівська Республіка). 

30.  Традиційні та нетрадиційні лікувально-оздоровчі технології в кра-

їнах Східної та Південно-Східної Азії  

31.  Сучасні тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

країнах Закавказзя 

32.  Розвиток лікувально-оздоровчого туризму в країнах Центральної 

Азії. 

33. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в країнах 

Північної, Центральної та Південної Америки. 

34.  Найбільші центри лікувально-оздоровчого туризму: в США, Ка-

наді на  Кубі 

35. .Медичний (клінічний) туризм в США та на Кубі. 

36. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в країнах Аф-

рики. Курорти Тунісу та Марокко. 

37. Приморські кліматичні курорти Єгипту.  
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38. Центри лікувально-оздоровчого туризму в Кенії та ПАР. Ресурси 

лікувально-оздоровчого туризму в Австралії.  

39. Приморські кліматичні курорти Австралії – Золотий Берег, Дейд-

рим-Айленд, Кернс. 

40.  Можливості розвитку лікувально-оздоровчого та медичного ту-

ризму в Новій Зеландії.  

41. Фактори розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні.  

42. Типи курортів в Україні та їх розміщення.  

43. Лікувальний профіль санаторно-курортних закладів: лікування 

системи кругообігу; лікування захворювань нервової системи; лі-

кування захворювань органів травлення; лікування органів дихан-

ня, лікування захворювань опорно-рухового апарату; лікування 

органів сечостатевої та ендокринної системи. 

44.  Найбільші лікувально-оздоровчі туристичні кластери України 


