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Силабус курсу Медичний, СПА та Велнес туризм 

______2021-2022_____навчального року 
 

 
Назва курсу  Медичний, СПА та Велнес туризм 

Адреса викладання 

курсу 
м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

242 Туристична діяльність, спеціальністю _Туризм _ 

Викладачі курсу Бордун Ореста Юріївна, к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму 
Контактна 

інформація 

викладачів 

obordun@ukr.net, http://geography.lnu.edu.ua/employee/bordun-oresta, м. 

Львів, в. Дорошенка 41, 4 к. 

Консультації по 

курсу відбуваються 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook. Для 

погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту викладача 

або дзвонити.. 
Сторінка курсу http://geography.lnu.edu.ua/ 
Інформація про 

курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб вміти організувати медичне та оздоровче 

обслуговування туристів. Тому у курсі представлено як огляд концепцій 

медичного законодавства, так і процесів та інструментів, які потрібні для 

якісної організації лікувально-оздоровчого обслуговування туристів.  
Коротка анотація 

курсу 
Дисципліна «Медичний, СПА та Велнес туризм» є обов’язковою 

дисципліною для магістрів з спеціальності Туризм  для освітньої програми 

Туристична діяльність, яка викладається в другому семестрі в обсязі 

__3________ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу Метою вивчення дисципліни «_Медичний, СПА та Велнес туризм» є 

ознайомлення студентів із завданнями _туристичного підприємства при 

наданні лікувально-оздоровчого обслуговування та формування 

відповідних компетентностей: 
ЗК.6. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях лікувально-
оздоровчого обслуговування туристів; 
ЗК.8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  
ЗК.9. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій в новій 

ситуації;  
ЗК.10 Уміння приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати проблеми; 
ЗК.11. Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження 

навколишнього середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності  
Література для 

вивчення 

дисципліни 

Про курорти: Закон України від від 05.10.2000 № 2026-III (Редакція 

станом на 16.10.2020) [Електроннийресурс]. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text 

http://geography.lnu.edu.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text
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хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – сфера услуг; рекреация и туризм)» / А.П. 

Джангиров. – Кисловодск. – 2011. – 46 с. 
9. Дудкіна О. П. Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон 

(методичні та організаційно-економічні основи) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних 

сил і регіональна економіка» / О. П. Дудкіна. – Тернопіль, 2004. – 19 с. 
10. Клименко О. М. Світовий досвід організації фінансування у сфері 

медичного обслуговування / О. М. Клименко // Чернігівський науковий 

часопис. – Серія «Економіка і управління». – № 1 (1). – 2011. – С. 104 
11. Лисенко, В. С. Медичний туризм та перспективи його використання 

страховими компаніями [Текст] / В. С. Лисенко, Д. Р. Абрамітова // 

Актуальні питання економіки та управління у сучасних соціально-
економічних умовах: зб. матеріалів міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (14-15 жовтня 2013 р.). – Дніпропетровськ : Герда, 

2012. – 180-183 с. 
12. Романів О. Географія медичного туризму Європи / Оксана Романів// 

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний зб. наукових 

праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – Вип. 8(1). – С. 79-84. 
Тривалість курсу ____90_____________   год. 

Обсяг курсу _32_ годин аудиторних занять. З них __16____ годин лекцій, ___16___ 
годин лабораторних робіт/практичних занять та ____58______ годин 
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самостійної роботи 
Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
- Знати  

- теоретичні засади медичного, СПА та Велнес туризму; 
- тенденції, що характеризують стан ринку медичного, СПА та Велнес 

туризму туризму в Україні та світі; 
- фактори, що формують передумови для успішного розвитку медичного, 

СПА та Велнес туризму на території України; 
- аналіз проблематики та перешкод на шляху успішного становлення 

ринку медичного, СПА та Велнес туризму; 
- вивчення зарубіжного досвіду та порівняльний аналіз вітчизняного та 

іноземного ринків медичного, СПА та Велнес туризму; 
 

- Вміти  
- Працювати в команді 
- Організовувати послуги медичного, СПА та Велнес туризму для 

клієнтів 
- формулювати ідеї щодо подолання проблем, які існують в сфері 

медичного, СПА та Велнес туризму Львова та України, а також 

вироблення рекомендацій по покращенню існуючого стану. 
- Дотримуватись законодавчих норм при наданні послуги медичного, 

СПА та Велнес туризму для клієнтів 
 

Ключові слова Медичний, СПА та Велнес туризм 
Формат курсу Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт 

науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання 

глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми 

навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та 

своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з робочою програмою.  
Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і 
очного навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі 
відбувається отримання бази знань і методики для самостійного засвоєння 
навчальної інформації та формування умінь (установча сесія), на другому 
етапі студент-заочник самостійно засвоює навчальний матеріал, виконує 
заплановані індивідуальні завдання, а на третьому – проводиться 
безпосередня перевірка результатів навчання 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 
Теми Подано нижче у табличній формі схему курсу «Медичний, СПА та Велнес 

туризм 1 
Підсумковий 

контроль, форма 
Іспит в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату курсу: «Медичний, СПА та Велнес 

туризм» 
Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

Презентація, лекції, спільні розробки, ворк-шопи, ко-воргінги, дискусія 
Лекційна форма навчання:  
проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності 

туристичних підприємств по питаннях лекцій; дискусія, бесіда, ілюстрація, 
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під час викладання 

курсу 
демонстрація. 
Практичні заняття:  
доповідь, відповідь, обговорення; ворк-шоп, презентація результатів 

дослідження.. 
Необхідне 

обладнання 
Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point, InShot, Funimate, VivaVideo, Shotcut,  
Davinci Resolve 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  
• практичні заняття контрольні заміри (модулі): максимальна кількість 

балів_40 _ 
•: самостійна робота: максимальна кількість балів__10__ 
 •іспит: максимальна кількість балів_50_ 
Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для іспиту) 
Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
50 

100 

Т1 Т2 Т3 T4 Т5 Т6 Т7 Т8 Самостійна робота 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для 

екзаменів і заліків). 
 максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується заліком, становить – 100 балів; 
 при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  
21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
незадовільно (без 

права перездачі) 

не зараховано (без 

права перездачі) 

 
Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або 

колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. 

Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, 

а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та 

національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 
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кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають письмові роботи 

(організація транспорту для індивідуального туру). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. 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.  
 
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 іспиту. 1. Поняття та місце медичного туризму в структурі інших видів 

туристичної діяльності та лікувально-оздоровчого туризму 
2. Поняття та місце Велнес туризму в структурі інших видів 

туристичної діяльності та лікувально-оздоровчого туризму 
3. Поняття та місце СПА туризму в структурі інших видів туристичної 

діяльності та лікувально-оздоровчого туризму 
4. Історія розвитку та фактори, що зумовили виділення медичного 

туризму в самостійний напрям туристичної діяльності 
5. Історія розвитку та фактори, що зумовили виділення велнес туризму 

в самостійний напрям туристичної діяльності 
6. Історія розвитку та фактори, що зумовили виділення СПА туризму в 

самостійний напрям туристичної діяльності 
7. Сучасні тенденції у розвитку медичного туризму 
8. Сучасні тенденції у розвитку велнес туризму 
9. Сучасні тенденції у розвитку СПА туризму 
10. Світовий досвід існування ринку СПА туризму 
11. Геопросторовий аналіз світового ринку медичного туризму 
12. Геопросторовий аналіз світового ринку Велнес туризму 
13. Особливості та сучасний стан розвитку ринку медичного туризму в 

Україні 
14. Значення медичного, СПА та Велнес туризму та його важливість для 

розвитку країн 
15. Ліцензійні умови медичного туризму 
16. Роль міжнародних медичних організацій в розвитку медичного 

туризму 
17. Правові особливості регулювання відносин у сфері медичного 
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туризму 
18. Спеціалізація українського медичного туризму 
19. Лікування в Україні стовбуровими клітинами 
20. Стоматологічний туризм України 
21. Anti age Terapia 
22. Лікування ДЦП в клініках України 
23. ЕКЗ в Україні 
24. Репродуктивна медицина України 
25. СПА туризм України 
26. Велнес туризм України 
27. Українська онкологія 
28. Серцево-судинна хірургія України 
29. Німеччина – лідер медичного,Спа та Велнес туризму у Європі 
30. Медичний,Спа та Велнес туризм в Ізраїлі 
31. Медичний,Спа та Велнес туризм Туреччини 
32. Медичний,Спа та Велнес туризм Угорщини 
33. Медичний,Спа та Велнес туризм Латвії 
34. Медичний,Спа та Велнес туризм Польщі 
35. Медичний туризм Азії та Близького Сходу 
36. Порівняльний ціновий аналіз медичного туру в Україну та 

лікування в європейській країні. 
37. Аналіз діяльності санаторно-курортного туризму Львівщини 
38. Медичний кластер м.Львова 
39. Медичний,Спа та Велнес туризм Трускавця 
40. Медичний,Спа та Велнес туризм Моршина 
41. Медичний,Спа та Велнес туризм Східниці 
42. Медичний,Спа та Велнес туризм Любінь-Великого 
43. Медичний,Спа та Велнес туризм Миргороду 

 
 

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

завершенню курсу. 
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Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

1 тижд 
2-ий 
семестр 

Тема 1. Поняття, предмет 

дослідження, зміст 
програми курсу: 

Медичного, Спа та Велнес 
туризму.  
 

Лекція/ 
Практичне 

заняття 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

 
1. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний 

туризм: теорія та практика. Посібник – Київ: 

ЦНЛ, 2018.– 126 с. 
2.Бабинец Е.Э. Шестопалов В.М., Моисеева 

Н П. Лечебно-минеральные воды. – К.: 

Наукова думка, 2006. – 140 с. 
3.Бордун О.Ю., Мальська М.П. Гео-соціо-
економічна характеристика медичного туризму 

міста Львова (Теорія та методика 

впровадження) Рига: «LAP LAMBERT Academic 
Publishing», 2018. – 102 с. 
4.Дудкіна О. П. Регіональні особливості 

розвитку рекреаційних зон (методичні та 

організаційно-економічні основи) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 

наук : спец. 08.10.01 «Розміщення 

продуктивних сил і регіональна економіка» / 

О. П. Дудкіна. – Тернопіль, 2004. – 19 с. 
 

2 год 
Підготувати питання 
по темі 1 
2 год 

На 
практичному 
занятті №1 

3 тижд 
2-ий 
семестр 

Тема 2. Історія розвитку та 

фактори, що зумовили 

виділення медичного, Спа 

та Велнес туризму в 

самостійний напрям 

туристичної діяльності 
 

Лекція/ 
Практичне 

заняття 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний 

туризм: теорія та практика. Посібник – Київ: 

ЦНЛ, 2018.– 126 с. 
2.Бабинец Е.Э. Шестопалов В.М., Моисеева 

Н П. Лечебно-минеральные воды. – К.: 

Наукова думка, 2006. – 140 с. 
3.Бордун О.Ю., Мальська М.П. Гео-соціо-
економічна характеристика медичного туризму 

міста Львова (Теорія та методика 

впровадження) Рига: «LAP LAMBERT Academic 
Publishing», 2018. – 102 с. 
4.Устименко Л.М. Історико-суспільні  

аспекти  становлення та розвитку лікувально-

2 год 
Підготувати питання 
по темі 2.  
2 год 

На 
практичному 
занятті №2 
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оздоровчого  туризму Питання  

культурології. –2014. – Вип.  30. –С.   134–

142. [Електронний ресурс] – Режим   доступу: 

http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Pkl_2014_30_19 
5 тижд 
2-ий 
семестр 

Тема 3. Сучасні тенденції у 

розвитку медичного, Спа 

та Велнес туризму. 
Законодавчі норми та 

особливості їх 

застосування. 
 

Лекція/ 
Практичне 

заняття 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Про курорти: Закон України від від 
05.10.2000 № 2026-III (Редакція станом на 

16.10.2020) [Електроннийресурс]. – Режим 

доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-
14#Text 
2.Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний 

туризм: теорія та практика. Посібник – Київ: 

ЦНЛ, 2018.– 126 с. 
3.Бабинец Е.Э. Шестопалов В.М., Моисеева 

Н П. Лечебно-минеральные воды. – К.: 

Наукова думка, 2006. – 140 с. 
4.Бордун О.Ю., Мальська М.П. Гео-соціо-
економічна характеристика медичного туризму 

міста Львова (Теорія та методика 

впровадження) Рига: «LAP LAMBERT Academic 
Publishing», 2018. – 102 с. 
 

2 год 
Підготувати питання 
по темі. 3. 

Презентація  
2 год 

На 
практичному 
занятті №3 

7 тижд 
2-ий 
семестр 

Тема 4. Геопросторовий 
аналіз світового ринку 
медичного туризму. 

Дослідження на прикладі 

Німеччини, Угорщини, 

Ізраїлю, Польщі та інших 

країн. 

 
 

Лекція/ 
Практичне 

заняття 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний 

туризм: теорія та практика. Посібник – Київ: 

ЦНЛ, 2018.– 126 с. 
2. Гончар В. Медичний туризм набуває 

популярності/ Віталіна Гончар// газета 

київської міської ради «Хрещатик». – 2013. - 
№22 (4229). –С.6-7 
3. Бордун О. Ю. Медичний туризм міста 

Львова: соціально-економічні можливості для 

розвитку. Наука і економіка. Хмельницький, 

2016. Is. 1(41). С. 78–86. 
4.Клименко О. М. Світовий досвід організації 

фінансування у сфері медичного 

обслуговування / О. М. Клименко // 

2 год 
Підготувати питання 
по темі. 4 
2 год 

На 
практичному 
занятті №4 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14#Text
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Чернігівський науковий часопис. – Серія 

«Економіка і управління». – № 1 (1). – 2011. – 
С. 104 
5.Лисенко, В. С. Медичний туризм та 

перспективи його використання страховими 

компаніями [Текст] / В. С. Лисенко, Д. Р. 

Абрамітова // Актуальні питання економіки 

та управління у сучасних соціально-
економічних умовах: зб. матеріалів 

міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції (14-15 жовтня 2013 р.). – 
Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 180-183 с. 

9 тижд 
2-ий 
семестр 

Тема. 5. Геопросторовий 

аналіз світового ринку 
СПА туризму. 

Дослідження на прикладі 

Бельгії, Франції, Австрії, 

Швейцарії, Ізраїлю, 

Польщі та інших країн. 

Лекція/ 
Практичне 

заняття 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Безуглий В. В. Геопросторові особливості 

санаторно-курортного комплексу України / В. 

В. Безуглий. // Вісник Дніпропетровського 

університету. Серія: геологія, географія. – 
2016. 
2. Джангиров А. П. Сервис – экономический 

потенциал рынка оздоровительного туризма: 

автореф. дис. на соискание ученой степени 

доктора экон. наук: спец. 08.00.05 

«Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – сфера услуг; рекреация и 

туризм)» / А.П. Джангиров. – Кисловодск. – 
2011. – 46 с. 
3. Єжов В.В. Спа-технології у 

відновлювальній медицині та курортології: 

стан та перспективи розвитку в Україні 

[Електронний ресурс] / В..В..Єжов, О. А. 

Гоженко, С. Н. Бучинський, І.Ф. Душкін. – 
Режим доступу: http://sankurort.ua/uk/4/22/31/ 

2 год 
Підготувати питання 
по темі. 5 
2 год 

На 
практичному 
занятті №5 

11 тижд 
2-ий 
семестр 

Тема 6. Геопросторовий 

аналіз світового ринку 
Лекція/ 
Практичне 

заняття 

1. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний 

туризм: теорія та практика. Посібник – Київ: 

ЦНЛ, 2018.– 126 с. 

2 год 
Підготувати питання 
по темі 6 

На 
практичному 
занятті №6 

http://sankurort.ua/uk/4/22/31/
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Велнес туризму. 

Дослідження на прикладі 

США, Канади, Великої 

Британії та інших країн. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

2.Ridderstaat,  Jorge The impact of major tourist 
markets on health tourism spending in the United 
States / Jorge Ridderstaat, Dipendra Singh, 
Frederic DeMicco // Journal of Destination 
Marketing & Management.– Vol. 11.– 2019.– P. 
270–280. Access mode : 
https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.05.003 

2 год 

13 тижд 
2-ий 
семестр 

Тема 7. Особливості та 

сучасний стан розвитку 

ринку медичного, Велнес 

та СПА туризму в Україні 
 

Лекція/ 
Практичне 

заняття 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний 

туризм: теорія та практика. Посібник – Київ: 

ЦНЛ, 2018.– 126 с. 
2.Бордун О.Ю., Мальська М.П. Гео-соціо-
економічна характеристика медичного туризму 

міста Львова (Теорія та методика 

впровадження) Рига: «LAP LAMBERT Academic 
Publishing», 2018. – 102 с 
3. Зеленко О. О. Зеленко О. В., Алієва Л. А.  

Особливості розвитку лікувально-
оздоровчого туризму в східних регіонах 

України  Приазовський економічний вісник. – 
2018. [Електронний ресурс]: – Режим 

доступу: 
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/63.p
df 

2 год 
Підготувати питання 
по темі 7 
2 год 

На 
практичному 
занятті №7 

15 тижд 
2-ий 
семестр 

Тема 8. Аналіз українських 

закладів, що надають 

послуги з медичного, 
Велнес та СПА туризму 
 
 

Лекція/ 
Практичне 

заняття 
Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Медичний 

туризм: теорія та практика. Посібник – Київ: 

ЦНЛ, 2018.– 126 с. 
2.Бордун О.Ю., Мальська М.П. Гео-соціо-
економічна характеристика медичного туризму 

міста Львова (Теорія та методика 

впровадження) Рига: «LAP LAMBERT Academic 
Publishing», 2018. – 102 с 

3.Курортні ресурси України. – К.: Лтд, 2005. 

– Вип. IV, ч. І. – 155 с. 

2 год 
Підготувати відео-блог 
про лікувально-
оздоровчі послуги 
закладу «Х» 
2 год 

На 
практичному 
занятті №8 

 
 

http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/63.pdf
http://pev.kpu.zp.ua/journals/2018/6_11_uk/63.pdf

