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І. Опис дисципліни «Оздоровчі екотехнології» 

 

Загальнi 

характеристики 

дисципліни 

Навчальне 

навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання i 

форми контролю 

Галузь знань 

01  Освіта/Педагогіка 

Кiлькiсть кредитiв – 3 Методи навчання: 

лекції та лабораторні заняття 

з використанням 

електронних дидактичних 

демонстраційних матеріалів 

(презентації, схеми, відео- й 

аудіозаписи тощо). 

Спецiальнiсть 

014 Середня освіта  

(Здоров’я людини)  

Загальна кiлькiсть годин  – 90  

Денна 

форма  

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Освiтнiй рівень 

Магістр 

Лекцiї: 

4 год 4 год 

Семiнарськi (практичнi) 

заняття: 

Нормативна  8 год 4 год 

Лабораторнi заняття: 

Рiк вивчення дисциплiни  

за навчальним планом  

І-й 

12 год 4 год Форми поточного 

контролю: 

усний (фронтальне та 

індивідуальне опитування), 

письмовий (тестові завдання, 

експрес-контроль) 

Індивiдуальна робота: 

Семестр 

4 

– - 

Самостiйна робота: 

Тижневе навантаження 

(год.) 

- аудиторне: 3 год 

- самостiйна робота: 3 год 

66 78 

Форма пiдсумкового 

контролю:  залік 

 

Мова навчання – українська Спiввiдношення аудиторних 

годин i годин СРС: 

1 до 2 1 до 6 

 

Предмет вивчення – вплив екологічних факторів, зокрема, погодних 

умов на самопочуття людей, попередження несприятливого впливу зміни 

клімату та погоди, використання чинників навколишнього середовища для 

оздоровлення організму людини. 

Міждисциплінарні зв’язки – «Екологія», «Анатомія людини», 

«Фізіологія людини», «Сучасні валеологічні технології» тощо. 

Мета і завдання навчальної дисципліни – надання студентам знань про 

використання природних факторів з метою оздоровлення організму людини, що 

є необхідною передумовою для формування у майбутніх фахівців  вмінь та 

навичок з проведення виховної, оздоровчої, профілактичної та реабілітаційної 

роботи з різним контингентом населення. 
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ІІ. Основні результати навчання та компетентності, які вони формують 

 

№ 

з/п 
Результати навчання Компетентності 

1 

Знати – поняття про метеорологічні чинники та хімічний 

склад атмосфери. 
Консультаційна - 

проведення консультацій 

серед населення з питань 

оздоровчих екотехнологій. 

Вміти – визначати роль метеорологічних чинників та 

хімічного складу атмосфери як екологічних факторів 

навколишнього середовища.  

2 

Знати – аерореспіраторні екологічні чинники. 

Науково-дослідна – 

здатність поставити 

завдання та організувати 

наукові дослідження з 

питань впливу 

аерореспіраторних 

чинників навколишнього 

середовища на здоров’я. 

Вміти – визначати вплив вологості повітря, відкритого 

повітря рівнин, морського повітря, повітря лісів та парків 

на оздоровлення організму людини. 

3 

Знати – термічні чинники навколишнього середовища  
Технологічна – 

обґрунтування вибору 

оздоровчої екотехнології 

під час здійснення 

професійної діяльності. 

Вміти – використовувати термічні чинники 

навколишнього середовища та пристосування до них 

організму людини у якості оздоровчої екотехнології. 

4 

Знати –  позитивний та негативний вплив сонячного 

випромінювання на здоров’я організму людини. 

Мотиваційна –  

усвідомлення всього 

комплексу робіт, 

спрямованих на 

формування, розвиток і 

збереження 

індивідуального здоров’я 

людини засобами 

екотехнологій. 

Вміти – використовувати методи і методики впливу 

різних частин спектру сонячного випромінювання на 

оздоровлення людського організму.  

 

5 

Знати – загальну характеристику та особливості впливу 

клімату на організм людини. 

Технологічна –  

на основі різнобічних знань 

про індивідуальне здоров’я 

людини, умови і способи 

його формування, 

збереження, зміцнення, 

вміти використовувати 

оздоровчі екотехнології як 

засіб оздоровлення 

організму людини.   

Вміти – визначати значення біологічних ритмів та їх змін 

в різних природно-кліматичних зонах. 

6 

Знати – особливості адаптації організму людини до 

клімату, поняття про акліматизацію та метеотропність. 

Технологічна – 

на основі знань про фази 

акліматизації, вміти 

вирішувати проблеми 

фізичного здоров’я. 

Вміти – використовувати адаптацію та акліматизацію 

організму людини як засіб оздоровчих екотехнологій. 
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7 

Знати – вплив клімату холодної, спекотної та помірної 

зони на організм людини. 

Технологічна –  

здійснювати оздоровчі 

заходи, враховуючи 

досягнення сучасної 

курортології та оздоровчих 

екотехнологій. 

Вміти – давати медико-кліматичну характеристику 

основних природних зон України. 

8 

Знати – вплив морського клімату та клімату гірської 

місцевості на організм людини. 

Консультаційна – 

проведення консультацій 

з питань морського та 

гірського клімату, 

пристосування до них. 

Вміти – використовувати фізіологічні механізми впливу 

клімату на організм людини як засіб її оздоровлення. 

9 

Знати  – специфіку використання кліматичних споруд та 

пристроїв, організації лікувально-кліматичних процедур. 

Самоосвітня – 

здатність до 

систематичного одержання 

нових знань шляхом 

самоосвіти із сучасних 

джерел інформації. 

Вміти – вправаджувати методику лікувального 

використання кліматичних факторів. 

 

10 

Знати – види кліматичних курортів: приморські, гірські, 

пустельні, спелеокурорти.  

Технологічна – здатність до 

планування та 

моделювання основних 

видів діяльності щодо 

зміцнення здоров’я людини 

засобами екотехнологій.  

Вміти – здійснювати оцінку біоклімату курортної зони. 

11 

Знати – основні напрямки та територіальну організацію 

лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 

Науково-дослідна – 

здатність поставити 

завдання та організувати 

наукові дослідження з 

питань лікувально-

оздоровчого впливу 

українських курортів. 

Вміти – оцінювати біоклімат курортів та курортних 

місцевостей України. 

12 

Знати – показання до направлення хворих на курорти 

України в залежності від виду захворювання: порушення 

у роботі опорно-рухової, серцево-судинної, ендокринної, 

нервової, дихальної та травної системи, гінекологічні, 

ниркові та урологічні захворювання, хвороби шкіри. 

Технологічна – 

обґрунтування вибору того 

чи іншого курорту чи 

курортної місцевості 

України під час здійснення 

професійної діяльності. 
Вміти – здійснювати вибір того чи іншого курорту 

України згідно медичних показань. 
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ІІІ. Тематичний план  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 1 кредит ЄКТС 30 годин. 

№ 

з/п 
Назва модулів і тем 

Кількість годин 

(денна форма навчання) 

Кількість годин 

(заочна (вечірня)  

форма навчання) 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

Л
е
к

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

(с
ем

ін
а
р

с
ь

к
і)

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

С
Р

С
 

А
у
д
и

т
о
р

н
і 

Л
е
к

ц
ії

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

С
Р

С
 

Модуль І. Чинники навколишнього 

середовища та їх вплив на людину 
14 8 - 6 20 6 2 4 26 

1 

Метеорологічні чинники та 

хімічний склад атмосфери як 

екологічні фактори 

навколишнього середовища. 

2 2 - - 5 2 2 - 6 

2 
Аерореспіраторні екологічні 

чинники. 
4 2 - 2 5 2 - 2 6 

3 

Термічні чинники 

навколишнього середовища та 

пристосування до них організму 

людини. Тепловий баланс та 

тепловідчуття. 

4 2 - 2 5 2 - 2 7 

4 

Сонячне випромінювання як 

екологічний фактор, що вливає 

на здоров’я людського організму. 

Термічний та фотохімічний 

вплив сонячного 

випромінювання, 

геліопроцедури. 

4 2 - 2 5 - - - 7 

Модуль ІІ. Клімат як екологічний 

фактор навколишнього  середовища 
8 8 - - 20 2 2 - 26 

5 
Вплив клімату на організм 

людини. 
2 2 - - 5 2 2 - 6 

6 
Адаптація організму людини до 

клімату. Поняття про 

акліматизацію та метеотропність. 

2 2 - - 5 - - - 6 

7 

Вплив клімату холодної, 

спекотної та помірної зони на 

організм людини як оздоровчий 

чинник навколишнього 

середовища. 

2 2 - - 5 - - - 7 

8 
Вплив морського клімату та 

клімату гірської місцевості. 
2 2 - - 5 - - - 7 
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Модуль ІІІ. Практичні аспекти 

кліматотерапії як методу 

оздоровлення 

8 4 - 4 20 4 - 4 26 

9 
Кліматичні споруди та пристрої. 

Лікувально-кліматичні 

процедури. 

2 2 - - 5 - - - 7 

10 

Види кліматичних курортів: 

приморські, гірські, пустельні, 

спелеокурорти. Оцінка 

біоклімату курортної зони. 

2 2 - - 5 - - - 7 

11 

Основні напрямки та 

територіальна організація 

лікувально-оздоровчого туризму 

в Україні. 

2 - - 2 5 - - 2 6 

12 

Показання до направлення 

хворих на курорти України в 

залежності від виду 

захворювання: порушення у 

роботі опорно-рухової, серцево-

судинної, ендокринної, нервової, 

дихальної та травної системи, 

гінекологічні, ниркові та 

урологічні захворювання, 

хвороби шкіри. 

2 - - 2 5 - - 2 6 

Всього годин –  30 20 - 10 60 12 4 8 78 
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ІV. Зміст  дисципліни 

№ 

з/п 
Назва модулів, тем та їх зміст 

Кількість 

годин 

Денна форма 

навчання 

Кількість 

годин 

Заочна 

форма 

навчання 

В
с
ь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій

 

В
с
ь

о
г
о
 

В
 т

. 
ч

. 

л
е
к

ц
ій

 

Змістовий модуль І.  

Чинники навколишнього середовища та їх вплив на людину 

1 Тема №1. Метеорологічні чинники та хімічний склад 

атмосфери як екологічні фактори навколишнього 

середовища. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Гігієна і екологія людини: підручник для студ. серед. 

проф. навч. закладів / Н. А. Матвєєва, О. В. Леонов, М. П. 

Грачова та ін; Під ред. Н. А. Матвєєвої. - М.: Видавничий 

центр «Академія», 2005. - 304 с.  

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная валеология. 

Модуль «Использование факторов окружающей среды в 

оздоровлении человека».Симферополь:Антиква,2009. 100с. 

3) Степанов Е. Г. Основы курортологии: учеб. пособие / Е. 

Г. Степанов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – 326 с. 

7 2 8 2 

2 Тема №2. Аерореспіраторні екологічні чинники. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Використання кліматичних факторів в комплексі 

санаторно-курортного лікування / В. О. Атюшкін, О. А. 

Владимиров, М. О. Гайсак, О. О. Галаченко, Т. Ф. 

Голубова; ред.: Л. І. Фісенко. К.: Купріянова, 2005. 255 c. 

2) Гігієна і екологія людини: підручник для студ. серед. 

проф. навч. закладів / Н. А. Матвєєва, О. В. Леонов, М. П. 

Грачова та ін; Під ред. Н. А. Матвєєвої. - М.: Видавничий 

центр «Академія», 2005. - 304 с.  

3) Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія: 

навч. посібник / В. Н. Фоменко. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2007. – 312 с. 

9 2 8 0 

3 Тема №3. Термічні чинники навколишнього 

середовища та пристосування до них організму людини. 

Тепловий баланс та тепловідчуття. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная валеология. 

Симферополь:Антиква,2009. 100с. 

2) Степанов Е. Г. Санаторно-курортное лечение. Х.: ХНАГХ, 

2006. – 332 с. 

9 2 9 0 
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4 Тема №4. Сонячне випромінювання як екологічний 

фактор, що вливає на здоров'я людського організму. 

Термічний та фотохімічний вплив сонячного 

випромінювання, геліопроцедури. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная валеология. 

Симферополь:Антиква,2009. 100с. 

2) Український гідрометеорологічний центр – Режим доступу: 

http://meteo.gov.ua/hmc.php  

9 2 7 0 

Змістовий модуль ІІ.  

Клімат як екологічний фактор навколишнього середовища 

5 Тема №5. Вплив клімату на організм людини. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Гігієна і екологія людини: підручник для студ. серед. проф. 

навч. закладів / Н. А. Матвєєва, О. В. Леонов, М. П. Грачова та 

ін; Під ред. Н. А. Матвєєвої. - М.: Видавничий центр 

«Академія», 2005. - 304 с.  

2) Кліматичні умови України. Інтерактивні карти – Режим 

доступу: http://geomap.land.kiev.ua/climate.html 

3) Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

7 2 8 2 

 

6 Тема №6. Адаптація організму людини до клімату. 

Поняття про акліматизацію та метеотропність. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Драчева Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: 

учеб. пособие / Е. Л. Драчева. – М.: Кнорус, 2008. – 152 с . 

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная валеология. 

Симферополь:Антиква,2009. 100с. 

3) Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. 

Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни. 

К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

7 2 6 0 

7 Тема №7. Вплив клімату холодної, спекотної та помірної 

зони на організм людини як оздоровчий чинник 

навколишнього середовища. 

 Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Гігієна і екологія людини: підручник для студ. серед. 

проф. навч. закладів / Під ред. Н. А. Матвєєвої. - М.: 

Видавничий центр «Академія», 2005. - 304 с.  

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная валеология. 

Симферополь:Антиква,2009. 100с. 

3) Курницький В. І. Рекреаційний потенціал природно-

заповідного фонду України // Науковий вісник НЛТУ 

України. – 2013. – Вип. 23(18) – С. 61-67 

4) Степанов Е. Г. Санаторно-курортное лечение. Х.: ХНАГХ, 

2006. – 332 с. 

7 2 7 0 

http://meteo.gov.ua/hmc.php
http://geomap.land.kiev.ua/climate.html
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8 Тема №8. Вплив морського клімату та клімату гірської 

місцевості 

 Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Гетьман В. Природні лікувальні ресурси Українських 

Карпат у контексті сучасного стану вітчизняної курортної 

справи // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. - №2. – 

с. 6-11. Т. 18. 

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная валеология. 

Симферополь: Антиква, 2009. 100 с. 

7 2 7 0 

Змістовий модуль ІІІ.  

Практичні аспекти кліматотерапії як методу оздоровлення 

9 Тема №9. Кліматичні споруди та пристрої. Лікувально-

кліматичні процедури  

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Драчева Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный 

туризм: учеб. пособие. М.: Кнорус, 2008. – 152 с . 

2) Український гідрометеорологічний центр – Режим 

доступу: http://meteo.gov.ua/hmc.php 

7 2 7 0 

10 Тема №10. Види кліматичних курортів: приморські, 

гірські, пустельні, спелеокурорти. Оцінка біоклімату 

курортної зони. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Гігієна і екологія людини: підручник для студ. серед. проф. 

навч. закладів / Н. А. Матвєєва, О. В. Леонов, М. П. Грачова та 

ін; Під ред. Н. А. Матвєєвої. - М.: Видавничий центр 

«Академія», 2005. - 304 с.  

2) Курницький В. І. Рекреаційний потенціал природно-

заповідного фонду України // Науковий вісник НЛТУ України. – 

2013. – Вип. 23(18) – С. 61-67 

3) Степанов Е. Г. Санаторно-курортное лечение: учеб. 

пособие / Е. Г. Степанов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – 332 с. 

7 2 7 0 

11 Тема №11. Основні напрямки та територіальна 

організація лікувально-оздоровчого туризму в Україні. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

1) Курницький В. І. Рекреаційний потенціал природно-

заповідного фонду України // Науковий вісник НЛТУ України. – 

2013. – Вип. 23(18) – С. 61-67 

2) Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посібн. – К. : 

Вид-во "Знання", 2008. – 343 с. 

7 0 8 0 

12 Тема №12. Показання до направлення хворих на курорти 

України в залежності від виду захворювання: порушення у 

роботі опорно-рухової, серцево-судинної, ендокринної, 

нервової, дихальної та травної системи, гінекологічні, 

ниркові та урологічні захворювання, хвороби шкіри. 

Рекомендовані інформаційні джерела: 

3) Степанов Е.Г.Курортное лечение. Х.:ХНАГХ,2006. 332с. 

7 0 8 0 

http://meteo.gov.ua/hmc.php
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4.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань  
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання складається з реферату та 

презентації до нього з обраної теми. 

 

Теми для виконання індивідуально-дослідних завдань  

1. Метеорологічні чинники та хімічний склад атмосфери як екологічні фактори 

навколишнього середовища. 

2. Аерореспіраторні екологічні чинники. 

3. Термічні чинники навколишнього середовища та пристосування до них 

організму людини  

4. Тепловий баланс та тепловідчуття. 

5. Сонячне випромінювання як екологічний фактор, що вливає на здоров’я 

людського організму. 

6. Термічний та фотохімічний вплив сонячного випромінювання, 

геліопроцедури. 

7. Вплив клімату на організм людини. 

8. Адаптація організму людини до клімату. 

9. Поняття про акліматизацію та метеотропність. 

10. Вплив клімату холодної зони на організм людини як оздоровчий чинник 

навколишнього середовища. 

11. Вплив клімату спекотної зони на організм людини як оздоровчий чинник 

навколишнього середовища. 

12. Вплив клімату помірної зони на організм людини як оздоровчий чинник 

навколишнього середовища. 

13. Вплив морського клімату на організм людини. 

14. Вплив клімату гірської місцевості на організм людини. 

15. Кліматичні споруди та пристрої. 

16. Лікувально-кліматичні процедури. 

17.  Приморські кліматичні курорти 
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18. Гірські кліматичні курорти. 

19. Пустельні кліматичні курорти. 

20. Спелеокурорти 

21. Оцінка біоклімату курортної зони. 

22. Основні напрямки та територіальна організація лікувально-оздоровчого 

туризму в Україні. 

23. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі опорно-рухової 

системи на курорти України. 

24. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі серцево-

судинної системи на курорти України. 

25. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі ендокринної 

системи на курорти України. 

26. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі нервової 

системи на курорти України. 

27. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі дихальної 

системи на курорти України. 

28. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі травної системи 

на курорти України. 

29. Показання до направлення хворих на гінекологічні захворювання на 

курорти України. 

30. Показання до направлення хворих на ниркові захворювання на курорти 

України. 

31. Показання до направлення хворих на урологічні захворювання на курорти 

України. 

32. Показання до направлення хворих захворювання шкіри на курорти України.  
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V. Контроль якості знань студентів 

5.1. Форми і методи поточного контролю 

Усне опитування, перевірка конспекту та звітів виконання лабораторних 

робіт, модульна контрольна робота, захист індивідуального проекту. 

 Питання для підготовки індивідуального проекту подані в розділі 4.3. 

5.2. Форми і методи підсумкового контролю 
 

Форма підсумкового контролю знань з дисципліни «Оздоровчі 

екотехнології» – залік.  

Питання до заліку з дисципліни «Оздоровчі екотехнології» 

1. Метеорологічні чинники та хімічний склад атмосфери як екологічні фактори 

навколишнього середовища. 

2. Аерореспіраторні екологічні чинники. 

3. Термічні чинники навколишнього середовища та пристосування до них 

організму людини  

4. Тепловий баланс та тепловідчуття. 

5. Сонячне випромінювання як екологічний фактор, що вливає на здоров’я 

людського організму. 

6. Термічний та фотохімічний вплив сонячного випромінювання, 

геліопроцедури. 

7. Вплив клімату на організм людини. 

8. Адаптація організму людини до клімату. 

9. Поняття про акліматизацію та метеотропність. 

10. Вплив клімату холодної зони на організм людини як оздоровчий чинник 

навколишнього середовища. 

11. Вплив клімату спекотної зони на організм людини як оздоровчий чинник 

навколишнього середовища. 

12. Вплив клімату помірної зони на організм людини як оздоровчий чинник 

навколишнього середовища. 

13. Вплив морського клімату на організм людини. 

14. Вплив клімату гірської місцевості на організм людини. 
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15. Кліматичні споруди та пристрої. 

16. Лікувально-кліматичні процедури. 

17.  Приморські кліматичні курорти 

18. Гірські кліматичні курорти. 

19. Пустельні кліматичні курорти. 

20. Спелеокурорти 

21. Оцінка біоклімату курортної зони. 

22. Основні напрямки та територіальна організація лікувально-оздоровчого 

туризму в Україні. 

23. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі опорно-рухової 

системи на курорти України. 

24. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі серцево-

судинної системи на курорти України. 

25. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі ендокринної 

системи на курорти України. 

26. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі нервової 

системи на курорти України. 

27. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі дихальної 

системи на курорти України. 

28. Показання до направлення хворих з порушеннями у роботі травної системи 

на курорти України. 

29. Показання до направлення хворих на гінекологічні захворювання на 

курорти України. 

30. Показання до направлення хворих на ниркові захворювання на курорти 

України. 

31. Показання до направлення хворих на урологічні захворювання на курорти 

України. 

32. Показання до направлення хворих захворювання шкіри на курорти України.  
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5.3. Критерiї оцiнювання знань студентів 

88-100 балів — за глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; вміння 

аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і 

лаконічно; логічно і послідовно відповідати на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 

80-87 балів — за ґрунтовні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання; вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язування практичних задач; 

71-79 балів — за міцні знання навчального матеріалу, включаючи 

розрахунки; аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, 

містять певні (несуттєві) неточності; вміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв'язання практичних задач; 

61-70 балів — за посередні знання навчального матеріалу, мало 

аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час 

розв'язання практичних задач; 

26-49 балів — за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, невміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач; 

00-25 балів — за незнання значної частини навчального матеріалу, істотні 

помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв'язання 

практичних задач, незнання основних фундаментальних положень. 
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VI. Навчально-методична карта дисципліни «Онтокінезіологія» 

 

Назва теми 
К-ть 

годин 

Вид 

заняття 
Література 

Засоби 

навчання, 

матеріали 

Контроль 

1. Метеорологічні 

чинники та хімічний 

склад атмосфери як 

екологічні фактори 

навколишнього 

середовища. 

8 

 

Лекція, 

лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Гігієна і екологія людини: підручник для 

студ. серед. проф. навч. закладів / Н. А. 

Матвєєва, О. В. Леонов, М. П. Грачова та ін; 

Під ред. Н. А. Матвєєвої. - М.: Видавничий 

центр «Академія», 2005. - 304 с.  

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная 

валеология. Модуль «Использование факторов 

окружающей среды в оздоровлении человека». 

Симферополь: Антиква, 2009. 100с. 

3) Степанов Е. Г. Основы курортологии: учеб. 

пособие / Е. Г. Степанов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – 

326 с. 

Текст лекції,  

мульти-

медійна 

презентація 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

2. Аерореспіраторні 

екологічні чинники. 
8 

Лекція, 

лабораторна,

самостійна 

робота 

1) Використання кліматичних факторів в 

комплексі санаторно-курортного лікування / 

В. О. Атюшкін, О. А. Владимиров, М. О. 

Гайсак, О. О. Галаченко, Т. Ф. Голубова; ред.: 

Л. І. Фісенко. К.: Купріянова, 2005. 255 c. 

2) Гігієна і екологія людини: підручник для 

студ. серед. проф. навч. закладів / Н. А. 

Матвєєва, О. В. Леонов, М. П. Грачова та ін; 

Під ред. Н. А. Матвєєвої. - М.: Видавничий 

центр «Академія», 2005. - 304 с.  

3) Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та 

курортологія: навч. посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2007. – 312 с. 

Текст лекції 

Письмове 

опитування або 

тестовий контроль 
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3. Термічні 

чинники 

навколишнього 

середовища та 

пристосування до 

них організму 

людини. Тепловий 

баланс та 

тепловідчуття. 

9 

Лекція, 

лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький 

В.М. Основи екології: теорія та практикум. 

Навч. посібник. – К.: Лібра, 2002. – 352 с. 

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная 

валеология. Симферополь:Антиква,2009. 100с. 

3) Степанов Е. Г. Санаторно-курортное лечение. 

Х.: ХНАГХ, 2006. – 332 с. 

Текст лекції 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування 

 

4. Сонячне 

випромінювання як 

екологічний фактор, 

що вливає на 

здоров’я організму. 

Термічний та 

фотохімічний вплив 

сонячного 

випромінювання, 

геліопроцедури. 

7 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная 

валеология. Симферополь:Антиква,2009. 100 с. 

2) Степанов Е. Г. Санаторно-курортное лечение. 

Х.: ХНАГХ, 2006. – 332 с. 

3) Український гідрометеорологічний центр – 

Режим доступу: http://meteo.gov.ua/hmc.php 

Текст лекції, 

мультимедій

на 

презентація 

Модульна 

контрольна робота 

5. Вплив клімату на 

організм людини. 
8 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Барановський В.А. Екологічний атлас 

України. – К.: Географічна освіта, 2009.– 41 с. 

2) Гігієна і екологія людини: підручник для студ. 

серед. проф. навч. закладів / Під ред. 

Н. А. Матвєєвої. – М.: Видавничий центр 

«Академія», 2005. - 304 с.  

3) Кліматичні умови України. Інтерактивні карти – 

Режим доступу: 

http://geomap.land.kiev.ua/climate.html 

4) Маруненко І. М., Неведомська Є. О., 

Бобрицька В. І. Анатомія і вікова фізіологія з 

основами шкільної гігієни. К.: ВД-

Професіонал, 2004. – 479 с.   

Текст лекції, 

мульти-

медійна 

презентація 

Письмове 

опитування або 

тестовий контроль 

http://meteo.gov.ua/hmc.php
http://geomap.land.kiev.ua/climate.html
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6. Адаптація 

організму людини 

до клімату. Поняття 

про акліматизацію 

та метеотропність 

7 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Драчева Е. Л. Специальные виды туризма. 

Лечебный туризм: учеб. пособие / Е. Л. Драчева. – 

М.: Кнорус, 2008. – 152 с . 

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная 

валеология. Симферополь:Антиква,2009. 100с. 

3) Маруненко І. М., Неведомська Є. О., 

Бобрицька В. І. Анатомія і вікова фізіологія з 

основами шкільної гігієни. К.: ВД-

Професіонал, 2004. – 479 с. 

Текст лекції 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

7. Вплив клімату 

холодної, спекотної 

та помірної зони на 

організм людини як 

оздоровчий чинник. 

7 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Гігієна і екологія людини: підручник для 

студ. серед. проф. навч. закладів / Під ред. Н. 

А. Матвєєвої. - М.: Видавничий центр 

«Академія», 2005. - 304 с.  

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная 

валеология. Симферополь:Антиква,2009. 100с. 

3) Курницький В. І. Рекреаційний потенціал 

природно-заповідного фонду України // 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – 

Вип. 23(18) – С. 61-67 

4) Степанов Е. Г. Санаторно-курортное лечение. 

Х.: ХНАГХ, 2006. – 332 с. 

Текст лекції, 

мульти-

медійна 

презентація 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування 

8. Вплив морського 

клімату та клімату 

гірської місцевості. 

7 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Гетьман В. Природні лікувальні ресурси 

Українських Карпат у контексті сучасного 

стану вітчизняної курортної справи // 

Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2003. - №2. 

– с. 6-11. Т. 18. 

2) Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная 

валеология. Модуль «Использование факторов 

окружающей среды в оздоровлении человека». 

Симферополь: Антиква, 2009. 100 с. 

Текст лекції, 

мульти-

медійна 

презентація 

Письмове 

опитування або 

тестовий контроль 
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9. Кліматичні 

споруди та пристрої. 

Лікувально-

кліматичні 

процедури. 

7 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Драчева Е. Л. Специальные виды туризма. 

Лечебный туризм: учеб. пособие. М.: Кнорус, 

2008. – 152 с . 

2) Український гідрометеорологічний центр – 

Режим доступу: http://meteo.gov.ua/hmc.php 

Текст лекції, 

мульти-

медійна 

презентація 

Модульна 

контрольна робота 

10. Види 

кліматичних 

курортів: 

приморські, гірські, 

пустельні, 

спелеокурорти. 

Оцінка біоклімату 

курортної зони. 

7 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Гігієна і екологія людини: підручник для студ. 

серед. проф. навч. закладів / Н. А. Матвєєва, О. В. 

Леонов, М. П. Грачова та ін; Під ред. Н. А. 

Матвєєвої. - М.: Видавничий центр «Академія», 

2005. - 304 с.  

2) Курницький В. І. Рекреаційний потенціал 

природно-заповідного фонду України // Науковий 

вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23(18) – С. 

61-67 

3) Степанов Е. Г. Санаторно-курортное 

лечение: учеб. пособие / Е. Г. Степанов. – Х.: 

ХНАГХ, 2006. – 332 с. 

Текст лекції 

Усне 

(індивідуальне та 

фронтальне) 

опитування 

11. Основні 

напрямки та 

територіальна 

організація 

лікувально-

оздоровчого 

туризму в Україні. 

8 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Курницький В. І. Рекреаційний потенціал 

природно-заповідного фонду України // Науковий 

вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23(18) – С. 

61-67 

2) Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. 

посібн. – К. : Вид-во "Знання", 2008. – 343 с. 

Текст лекції, 

мульти-

медійна 

презентація 

Індивідуальне та 

фронтальне 

опитування 

12. Показання до 

направлення хворих 

на курорти України 

в залежності від 

виду захворювання. 

8 

Лабораторна 

та 

самостійна 

робота 

1) Драчева Е. Л. Специальные виды туризма. 

Лечебный туризм: учеб. пособие. М.: Кнорус, 

2008. – 152 с . 

2) Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. 

посібн. – К. : Вид-во "Знання", 2008. – 343 с. 

3) Степанов Е. Г. Курортное лечение. Х.: 

ХНАГХ, 2006. 332с. 

Текст лекції, 

мульти-

медійна 

презентація 

Модульна 

контрольна робота 

http://meteo.gov.ua/hmc.php


 20 

VII. Основні та допоміжні інформаційні джерела для вивчення курсу 

«Оздоровчі екотехнології» 
 

Основні: 

1. Використання кліматичних факторів в комплексі санаторно-курортного 

лікування / В. О. Атюшкін, О. А. Владимиров, М. О. Гайсак, О. О. Галаченко, Т. 

Ф. Голубова; ред.: Л. І. Фісенко. К.: Купріянова, 2005. 255 c. 

2. Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : навч : посібн. / О.Ю. 

Дмитрук, Ю.В. Щур. – Вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. – К. : Вид-во ТОВ 

"Альтерпрес", 2008. – 280 с. 

3. Ефимова В. М., Ярош А. М. Прикладная валеология. Модуль 

«Использование факторов окружающей среды в оздоровлении человека». 

Симферополь: Антиква, 2009. 100 с.  

4. Кліматичні умови України. Інтерактивні карти – Режим доступу: 

http://geomap.land.kiev.ua/climate.html  

5. Курницький В. І. Рекреаційний потенціал природно-заповідного фонду 

України // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23(18) – С. 61-67 

6. Курорти та санаторії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sankurort.ua/ 

7. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посібн. – К. : Вид-во 

"Знання", 2008. – 343 с. 

8. Український гідрометеорологічний центр – Режим доступу: 

http://meteo.gov.ua/hmc.php 

9. World Tourism Organization [Electronic Resource]. – Mode of access: 

http:// unwto.org/  

 

Допоміжні: 

1. Барановський В.А. Екологічний атлас України. – К.: Географічна 

освіта, 2009.– 41с. 

2. Бондаренко В.Д. Ліс і рекреація в лісі : навч. посібн. / В.Д. Бондаренко, 

О.І. Фурдич- ко. – Львів : Вид-во "Світ", 1994. – 232 с.  

3. Гетьман В. Природні лікувальні ресурси Українських Карпат у 

контексті сучасного стану вітчизняної курортної справи // Краєзнавство. 

Географія. Туризм. – 2003. - №2. – с. 6-11. Т. 18. 

4. Гігієна і екологія людини: підручник для студ. серед. проф. навч. 

закладів / Н. А. Матвєєва, О. В. Леонов, М. П. Грачова та ін; Під ред. Н. А. 

Матвєєвої. - М.: Видавничий центр «Академія», 2005. - 304 с.  

5. Драчева Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм: учеб. 

пособие / Е. Л. Драчева. – М.: Кнорус, 2008. – 152 с . 

6. Елдышев Ю. Н. Здоровая среда – основа здоровья// Экология и жизнь. 

– 2008. - № 4. - С. 80-86. 

http://geomap.land.kiev.ua/climate.html
http://sankurort.ua/
http://meteo.gov.ua/hmc.php
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7. Ельпинер Л. И. Водные ресурсы, климат и здоровье// Экология и 

жизнь. – 2009. - № 1. – С. 80-85. 

 

8. Закон України «Про туризм». – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95- %D0%B2\%D1%80 

9. Кусков А. С. Курортология и оздоровительный туризм / А. С. Кусков, 

О. В. Лысикова. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. 

10. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Бобрицька В. І. Анатомія і вікова 

фізіологія з основами шкільної гігієни. К.: ВД-Професіонал, 2004. – 479 с.  

11. Степанов Е. Г. Основы курортологии: учеб. пособие / Е. Г. Степанов. 

– Х.: ХНАГХ, 2006. – 326 с. 

12. Степанов Е. Г. Санаторно-курортное лечение: учеб. пособие / Е. Г. 

Степанов. – Х.: ХНАГХ, 2006. – 332 с. 

13. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посібник / 

В. Н. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с. 
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VIII. Доповнення та зміни, внесені до робочої програми 

в 2017 – 2018 н.р. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Завідувач кафедрою  ____________________________________    С. В. Страшко 
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