
 
 

 

 

 

 

 



Силабус курсу «Курортологія» 

2018-2019 навчального року 

 

Назва курсу  Курортологія 

Адреса викладання 

курсу 

Географічний факультет, Львівського національного університету імені 

Івана Франка, м. Львів, віл. Дорошенка, 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа» 

24 «Сфера обслуговування» 

Викладачі курсу Монастирський В.Р. к.г.н., доцент,  

Контактна інформація 

викладачів 

mwr66@ukr.net  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Що понеділка, 15:00-17:50 год. (лабораторія «Туристична агенція), 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через інтернет  ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про курс «Курортологія» є однією із дисциплін, покликаний формувати цілісне 

уявлення про санаторно-курортне обслуговування та лікувально-

оздоровчий туризм, особливості  та  технології  надання  санаторно-

курортних  послуг;  структуру  і  методики проведення  комплексної  

характеристики  діяльності  санаторно-курортного  закладу; 

комплексної оцінки лікувально-туристичного потенціалу регіонів світу. 

Зміст дисципліни «Курортологія» розроблено на основі відповідних 

положень щодо підготовки фахівців у сфері готельного та ресторанного 

обслуговування, норм та традицій вищої університетської освіти, а 

також профілю освітньо-професійної програми. 

Коротка анотація 

курсу 

Завданням  вивчення дисципліни "Курортологія" є теоретична і 

практична підготовка майбутніх фахівців з питань: 

- теоретико-методологічних засад курортної справи; 

- особливостей впливу природно-ресурсних факторів на розвиток 

курортної справи; 

- вивчення гідромінеральних природних лікувальних ресурсів; 

- ознайомлення з принципами організації курортної справи; 

- загальних уявлень про курорти та їх типологію; 

- характеристики рекреаційної сітки; 

- методів санаторно-курортного лікування; 

- географії курортів світу та України; 

- раціонального використання та збереження курортних ресурсів. 

Мета та цілі курсу 2.1. Метою  дисципліни   "Курортологія"   є   отримання   

майбутніми фахівцями сфери готельно-ресторанного бізнесу 

професійних знань у сфері історичного розвитку та сучасного стану 

санаторно-курортної справи в Україні та світі.  

Основна   мета  дисципліни "Курортологія"  - надати студентам 

сучасне та систематичне викладення базових знань з питань сучасного 

стану курортної справи в Україні та світі. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Базова література: 

1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  послуг:  

навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 



3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  підручник. Харків  :ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2017.167 с. 

3. Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. - К.: 

Знання, 2008. - 343 с. 

6. Полчанінова І. Л. Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / І. Л. 

Полчанінова, М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О.М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –107с. 

Допоміжна література: 

1. Бейдик О.О. Рекреаційна географія : навч.-метод, комплекс 

дисципліни / О.О. Бейдик. - К.: Обрії, 2007. -96 с. 

2. Бейдик О.О. Рекреаційна-туристські ресурси України / О.О. Бейдик. - 

К.: ВЦ КНУ, 2001. - 396 с 

3. Дахно I.I. Країни світу : енциклоп. довідн. / І.І. Дахно. - К.: Мапа, 

2004. - 606 с 

4. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І.А. Дубович. - Л.: 

Ліга-прес, 2005. - 819 с 

5. Масляк П.О. Словник-довідник учня з економічної і соціальної 

географії світу / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. - К.: 

Лібра, 1996. - 397 с. 

6. Масляк П.О. Географія Африки / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. - К.: 

Стафед-2, 2000. - 159 с 

7. Смаль I.B. Основи географії рекреації та туризму : навч. посіб. / І.В. 

Смаль. - Ніжин : НДПУ, 2004. - 105 с. 

8. Стафійчук В.І. Рекреалогія / В.І. Стафійчук. - К.: Альтпрес, 2006. - 

263 с. 

9. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н.В. Фоменко. - 

К. : ЦНЛ, 2007. - 311 с. 

10. Шаблій О. Основи загальної суспільної географії / О. Шаблій. - Л.: 

ЛНІ, 2003. - 443 с. 

11. Про  курорти : Закон  України  від  05.10.2000р.No  2026-III.  Дата 

оновлення:02.10.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-

14(дата звернення:27.08.2019). 

12.Мендела  І.  Я.  Розвиток  курортів  Івано-Франківської  області. 

Науковий вісник  Ужгородського  національного  університету. Серія  :  

Міжнародні  економічні  відносини  та  світове господар-ство.2017. 

Вип. 14(2). С. 40-43. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_14(2)__10( дата звернення: 

27.08.2019). 

13.Парфіненко А. Ю. Проблеми та перспективи розвитку лікуваль-но-

оздоровчого туризму в Україні (у порівнянні з країнами Центральної 

Європи). Вісник Харківського національного університету імені В.  Н.  

Каразіна.  Серія  : Міжнародні  відносини.  Економіка. Країнознавство. 

Туризм.2018. Вип.7. С. 130-135. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/  

VKhMv_2018_7_21(дата звернення 28.08. 2019). 

 

Тривалість курсу 1 семестр. 

Обсяг курсу 90 годин. З них 16 годин лекцій, 16 семінарських занять, та 58 годин 

самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В ході вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

-структуру та зміст навчальної дисципліни;-основні терміни, поняття і 

визначення; 

- законодавчі акти, що регулюють здійснення курортної 

діяльності в Україні; 

- основні типи природних лікувальних чинників, їх поширення по 



території України та вплив на здоров’я й самопочуття людини при 

використанні у лікувальних технологіях курортних установ; 

- принципи розміщення і функціонування курортів і санаторно-

курортних закладів а також закономірності формування курортно-

рекреаційних районів на території України; 

- інноваційні методи та технології, що використовуються для 

покращення стану здоров’я на курортах Світу та в Україні; 

- основні тенденції розвитку курортів Світу. 

- Студент повинен оволодіти знаннями: 

- формулювати основні поняття та положення курсу; 

- знаходити, використовувати і аналізувати статистичну та 

картографічну а також Інтернет інформацію по основних темах курсу; 

- використовувати галузеві законодавчі акти у навчальній, 

науковій та практичній діяльності; 

- аналізувати основні природні лікувальні чинники з позицій 

можливості їх використання для покращення стану здоров’я при різних 

захворюваннях;  

- характеризувати основні типи курортів на території 

України, визначати їх лікувальний профіль та спеціалізацію. 

Ключові слова Курорт, курортологія, туризм, рекреаційні комплекси світу, рекреація, 

відпочинок, оздоровлення, рекреаційна діяльність. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення семінарів, та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Подано в таблиці * СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

і вибіркових дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату курортології. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекція, презентація,  колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство ,  навчальні спільноти і т. д.) 

проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(розповідь, бесіда, дискусія), наочні, практичні; за характером 

пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, пошуковий 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

1 модуль –  20 балів, семінарські, практичні і самостійні – 80 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт 

 Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 



відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Тестові завдання на веб сайті факультету 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумок Сума 

Змістовий модуль 1 

 100 

 

100 
1 2 3 4 5 6 7 8 М 

10 10 10 10 10 10 10 10 20 

1, 2 ... 8 – теми змістових модулів 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. максимальна 

кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується заліком, 

становить за поточну успішність 100 балів; 

– при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

 

 

Автор к.г.н., доцент  кафедри туризму                                                   Монастирський В.Р. 

 

 



 



* СХЕМА КУРСУ «Курортологія» 

 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

 

1 

тиждень 

вересня 

Тема 1. Курортологія як наука Лекція 1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

2 год. Вересень 

2017 р. 

1 

тиждень 

вересня 

Курортологія як наука. Курорти – 

провідний сегмент туристського 

ринку 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Масляк П.О. Рекреаційна географія. 

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 

с.1. 

2. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

3. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

4. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

1. Підготувати 

короткі відповіді 

на питання  по 

темі 1. 

2. Вивчити 

Загальновідомі 

дослідження 

явищ і процесів у 

курортології 

3. Підготувати 

коротеньку 

доповідь 

«Курортологія як 

наука».  

Вересень 

2017 р. 



2 год. 

 

3 

тиждень 

вересня 

Тема 2. Курорти провідний сегмент 

туристського ринку. Курорти як 

центри розвитку лікувально-

оздоровчого туризму. 

Лекція 1. Бейдик О.О. Рекреаційна географія : навч.-

метод, комплекс дисципліни / О.О. Бейдик. - К.: 

Обрії, 2007. -96 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

2 год. Вересень 

2017 р. 

3 

тиждень 

вересня 

Рекреаційно-курортне районування 

території України 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Масляк П.О. Рекреаційна географія. 

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 

с.1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

1. Підготувати 

короткі відповіді 

на питання 

подані по темі 2. 

2. 

Проаналізувати: 

«Курорти як 

центри розвитку 

лікувально-

оздоровчого 

туризму». 

  

2 год. 

Вересень 

2017 р. 

1 

тиждень 

жовтня 

Тема 3. Рекреаційно-курортне 

районування території України 

Лекція 1.Бейдик О.О. Рекреаційна географія : навч.-

метод, комплекс дисципліни / О.О. Бейдик. - К.: 

Обрії, 2007. -96 с. 

2. Масляк П.О. Рекреаційна географія. 

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 

с.1. 

2 год. Жовтень 

2017 р. 

1 

тиждень 

жовтня 

 

Види і методи курортного лікування 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

1. Підготувати 

короткі відповіді 

на питання 

подані по темі 3. 

2. Вивчити: 

Жовтень 

2017 р. 



літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

«Рекреаційно-

курортне 

районування 

території 

України» 

  

2 год. 

3 

тиждень 

жовтня. 

Тема 4. Види і методи курортного 

лікування 

Лекція 

 

 2 год. Жовтень 

2017 р. 

3 

тиждень 

жовтня 

Організація санаторно-курортного 

лікування 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1.Парфіненко А. Ю. Проблеми та перспективи 

розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Україні (у порівнянні з країнами Центральної 

Європи). Вісник Харківського національного 

університету імені В.  Н.  Каразіна.  Серія  : 

Міжнародні  відносини.  Економіка. 

Країнознавство. Туризм.2018. Вип.7. С. 130-135. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/  

VKhMv_2018_7_21(дата звернення 28.08. 2016). 

2. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

1. Підготувати 

короткі відповіді 

на питання 

подані по темі 4. 

2. Дослідити 

організацію 

санаторно-

курортного 

лікування в 

Україні 

  

2 год. 

Жовтень 

2017 р. 

1 

тиждень 

листопада 

Тема 5. Організація санаторно-

курортного лікування 

 

Лекція 1.Парфіненко А. Ю. Проблеми та перспективи 

розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Україні (у порівнянні з країнами Центральної 

Європи). Вісник Харківського національного 

університету імені В.  Н.  Каразіна.  Серія  : 

Міжнародні  відносини.  Економіка. 

Країнознавство. Туризм.2018. Вип.7. С. 130-135. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/  

VKhMv_2018_7_21(дата звернення 28.08. 2016). 

2. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

2 год. Листопад 

2017 



1 

тиждень 

листопада 

Природо-лікувальні ресурси та їх 

використання 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Парфіненко А. Ю. Проблеми та перспективи 

розвитку лікувально-оздоровчого туризму в 

Україні (у порівнянні з країнами Центральної 

Європи). Вісник Харківського національного 

університету імені В.  Н.  Каразіна.  Серія  : 

Міжнародні  відносини.  Економіка. 

Країнознавство. Туризм.2018. Вип.7. С. 130-135. 

URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/  

VKhMv_2018_7_21(дата звернення 28.08. 2016). 

2. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

3. Масляк П.О. Рекреаційна географія. 

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 с. 

1. Підготувати 

короткі відповіді 

на питання 

подані по темі 5. 

2. Вивчити 

природо- 

лікувальні 

ресурси України 

2 год. 

 

Листопад 

2017 

3 

тиждень 

листопада 

Тема 6. Природні лікувальні 

чинники: рідкісні і преформовані 

Лекція 1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

4. Масляк П.О. Рекреаційна географія. 

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 с. 

 

2 год. 

Листопад 

2017 

3 

тиждень 

листопада 

Медична кліматологія. Клімат та 

кліматотерапія. Методи 

кліматолікування. 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

1. Підготувати 

короткі відповіді 

на питання 

подані по темі 6. 

2 год. 

Листопад 

2017 



4. Масляк П.О. Рекреаційна географія. 

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 с. 

1 

тиждень 

грудня 

Тема 7.  Клімат та кліматотерапія. 

Методи кліматолікування. Медична 

кліматологія 

Лекція 1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

2 год. Гудень2017 

1 

тиждень 

грудня 

 

Класифікація мінеральних вод. 

Мінеральні води України: 

характеристика, значення. 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

1. Підготувати 

короткі відповіді 

на питання 

подані по темі 7. 

2. Вивчити 

класифікацію 

мінеральних вод.  

2 год. 

Гудень2017 

3 

тиждень 

грудня 

Тема 8. Мінеральні води України: 

класифікація, характеристика, 

значення 

Лекція 1. Масляк П.О. Рекреаційна географія. 

Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 343 с. 

2. Полчанінова І. Л. Рекреаційні комплекси 

світу : навч. посібник / І. Л. Полчанінова, М. М.  

3. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О.М. Бекетова. –Харків : ХНУМГ ім. О. М. 

Бекетова, 2018. –107с. 

2 год. Гудень 

2017 

3 

тиждень 

грудня 

Пелоїди та пелоїдо-лікування. 

Лікувальні грязі 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення. 

1. Величко  В.В.  Організація  рекреаційних  

послуг:  навч.посібник. –Харків: ХНУМГім. 

О.М. Бекетова, 2013. –202 с. 

2. Заваріка Г.М. Курортна справа : 

навч.посіб. К.: «Центр учбової 

літератури»,2017.264 с. 

3. Кравець О.М.,  РябєвА.А.Курортологія:  

1. Підготувати 

короткі відповіді 

на питання 

подані по темі 8. 

2. Проаналізувати 

види 

грязелікування 

Гудень 

2017 



підручник. Харків  :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017.167 с. 

2 год 

 Залік    Грудень 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


