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Предметом діяльності інституту (згідно зі Статутом, що затверджено 
Наказом МОЗ України від 15.05.2013 р. № 68-0) є проведення 
фундаментальних і прикладних досліджень за наступними напрямками:

розробка технологій використанням природних лікувальних ресурсів та 
преформованих засобів 

  фізико-хімічні та мікробіологічні дослідження складу мінеральних вод, 
розсолів, лікувальних грязей (пелоїдів) та препаратів на їхній основі з 
наступним проведенням фізіологічних, біохімічних, імунологічних, 
морфологічних експериментальних досліджень та клінічних випробувань 
дії природних лікувальних ресурсів з опрацюванням медичних 
(бальнеологічних) висновків та розроблення кондицій на родовища 

природних лікувальних ресурсів

вивчення на клітинному, субклітинному та тканинному рівні механізму дії 
природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів, наукове 
обґрунтування їхнього використання з лікувальною метою

розроблення медичних технологій відновлювального лікування найбільш 
поширеної патології з використанням природних лікувальних ресурсів та 
преформованих засобів



напрямки діяльності інституту (продовження):

здійснення медичної практики відповідно до спеціалізації та 
згідно з отриманою ліцензією 

здійснення фінансового, кадрового, інформаційного, матеріально-
технічного та інженерно-технологічного забезпечення 
наукових досліджень

здійснення видавничої діяльності 

організація та проведення наукових, науково-практичних конгресів,
симпозіумів, виїзних семінарів та інших наукових заходів

підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 

впровадження опрацьованих методів медичної реабілітації в мережі 
санаторно-курортних та інших лікувальних закладів різного відомчого 
підпорядкування та форм власності
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Рівень акредитації структурних підрозділів 

❖ Свідоцтво з акредитації Комітету з питань гігієнічного регламентування                  
від 07.07.2015 р. № 135, дійсне до 07.07.2018 р.

Український державний центр стандартизації і контролю якості 
природних і преформованих засобів: 

❖ Атестат акредитації Національного агентства з акредитації України                    
від 04.08.2017 р. № 2Н386, дійсний до 03.08.2022 р.

Клініко-діагностична лабораторія:
❖ Свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії МОЗ України від 

03.11.2014 р. № 003857, термін чинності свідоцтва 5 років, чинне до 
02.11.2019 р.

Поліклініка інституту:
❖ Ліцензія МОЗ України серія АГ №600634 від 21.06.2014 р. – на медичну 

практику, № 25
❖  Акредитаційний сертифікат МОЗ України на першу категорію серія МЗ 

№ 013264 (рішення від 29.12.2016 №1425) видано 14.03.2017 р. (строк 
дії 29.12.2016 – 29.12.2019 рр.).



Кадровий склад Інституту
На 01.01.18 р. працюють 48 наукових співробітників 

    докторів наук – 7
  кандидатів наук –20

             середній вік – 43,5 роки



При інституті працюють:

1 Вчена Рада

2 Редакційна колегія науково-практичного журналу
“Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія”

3 Аспірантура (Наказ МОН України від 28.03.2003 № 112)

4

5
Технічний комітет № 124 Мінекономрозвитку України 
“Природні та преформовані лікувальні ресурси”

6 Комісія з питань біоетики

7 Комісія з перевірки первинної документації

Докторантура (Наказ МОН України від 25.10.2005 № 613)



Динаміка надходження коштів та виконання НДР
за загальним фондом



Динаміка надходження коштів та виконання НДР
за спеціальним фондом



Фінансові результати (за спеціальним фондом)
згідно кошторису за 2013-2017 рр., % 

2013 – 2017 рр. (46,22 % від загального об’єму витрачених коштів)

         2013 рік (43,40 %)                             2014 рік (39,52 %)                          2015 рік (48,60 %) 

2016 рік (49,91 %)                           2017 рік (49,26 %) 



Наукова продукція у 2013-2017 рр.

Інформаційні листи 33

Журнальні статті (у т.ч. у 
закордонних виданнях)

337 (89)

14

 Науково-практичні 
конференції

40/12 Отримано патентів
 / свідоцтв на авторське право 

27

Заявки на включення наукового 
повідомлення до переліку 
наукової продукції

45

Методичні рекомендації

25 Монографії, посібники

Наукові праці 899



Шляхи впровадження основних результатів НДР

НДР

Нововведення
та

моніторинг
Консультативна

робота в
поліклініці
Інституту

Проведення
семінарів та

підготовка на
робочих місцях

Наукові
публікації

Співпраця з 
обласними та

місцевими
держадміністр

аціями

Проведення
конференцій
різного рівня

Договори про
творчу

співпрацю

Створення 
проектів

нормативно-
правової

документації



Наукова тематика за спецфондом  у 2013-2017 рр.  
Прогнозна 

оцінка 

Гідрогеологічні 
дослідження 

Мікробний 
ценоз 

Фізико-хімічні 
дослідження Безпечність Направленість 

біологічної дії 

Медико-
біологічна

 оцінка 

Відтворення 
патологічних

 станів 

Механізм 
дії 

Направленість 
клінічних 

випробувань 

Клінічні 
випробування 

Інструкція щодо  
практичного 

використання 

Медичний 
(бальнеологічний) 

висновок  

Термін 
придатності 

до споживання 



Оформлення 
медичного

(бальнеологічного)
висновку  

❖Промислове 
виробництво 

фасованих ПЛР (25)
❖Розширення медичних 

показань щодо 
застосування ПЛР у  
лікувальній практиці 
санаторно-курортних 

закладів  (43)

Центр ведення Державного кадастру  ПЛР  

Родовища 
мінеральних вод – 399  Родовища пелоїдів – 11 Бішофіт – 4

Глина блакитна – 2 

1

Визначення 
термінів  

придатності 
до 

споживання 
фасованих 

мінеральних 
вод (41)

4

Підготовка  
довідок  про 
кондиції на 
родовища 
 ПЛР (26) 

  
❖Передача до 

ДКЗ для 
затвердження 

запасів  
родовищ 

2
Результативність НДР, які виконано за спецфондом

Наукове 
обґрунтування 

створення 
курортів 

державного 
значення 

(Куяльник, 
Моршин) 

  

3



Результативність НДР за загальним 
фондом                 

1
фундаментальн

а
9 прикладних

2 ініціативні

✔Створено концепцію механізму дії глин 
(бентонітів, глауконітів) 

✔ Розширено арсенал методів віднов-
лювального лікування – болюсотерапії 
(по аналогії з пелоїдотерапією)

✔ Розроблено комплекси відновлю-
вального лікування для хворих:

- на артеріальну гіпертензію з високим 
ступенем кардіоваскулярного ризику

- із кардіоваскулярною патологією, що 
коморбідна з остеоартрозом

- на хронічний вірусний гепатит С
- на неалкогольну жирову хворобу 
печінки

- із дегенеративно-дистрофічною 
патологією хребта, що супроводжується 
екстравертебральними ускладненнями

- дітей із супутніми захворюваннями 
після радикального лікування 
онкопатології

✔ Вивчено динаміку змін властивостей 
мінеральних вод в залежності від 
показників мікробіологічного стану

✔ Досліджено перспективи використання 
засобів на основі пелоїдів

✔ Розроблено рекомендований клініч-
ний протокол санаторно-курортної 
реабілітації хворих з посттравматич-
ним стресовим розладом, показання та 
протипоказання для направлення 
хворих на етап санаторно-курортної 
реабілітації 

✔ Розроблено заходи щодо оцінки 
ефективності роботи санаторно-
курортних заходів



Державний кадастр
природних лікувальних ресурсів

‒    Сумісний наказ МОЗ України та Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України від 26.03.2008 р. № 156 / 152 (зареєстровано у Міністерстві 
юстиції 20.05.2008) «Про затвердження Переліку та форми  подання  
відомостей,  що  включаються до Державного кадастру природних 
лікувальних ресурсів»;

‒    Наказ МОЗ України  № 685 від 02.11.2007 р. «Про створення Центру ведення 
Державного кадастру природних лікувальних ресурсів». (п.1.3 Наказу 
затверджено «Положення про Центр  ведення Державного кадастру природних 
лікувальних ресурсів», згідно якого (п.1.1) Центр створено в структурі Українського 
науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології;

 
‒    Наказ МОЗ України № 687 від 23.09.09р. «Про затвердження Інструкції  по 

створенню і веденню Державного кадастру природних лікувальних 
ресурсів» (зареєстровано у Міністерстві юстиції за № 154/17449 від 12.02.2010 р.). 

Станом на 1 січня 2018 р. до Кадастру введено інформацію щодо 
399 родовищ мінеральних вод, 11 родовищ пелоїдів, 4 родовища 
бішофіту відповідно до результатів науково-дослідних робіт та 

виданих медичних (бальнеологічних) висновків.



Державний кадастр
природних лікувальних ресурсів

Кількість виданих Медичних (бальнеологічних) висновків

Кількість наданих відповідей щодо наявності природних лікувальних 
ресурсів при розробці генеральних планів територій населених пунктів 



Державний кадастр
природних лікувальних ресурсів

Центром обґрунтовано створення 
автоматизованої системи ведення 
Кадастру для забезпечення органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування, громадян, підприємств, 
установ та організацій достовірною 
інформацію про наявні та розвідані 
природні лікувальні ресурси.

Створення автоматизованої системи 
ведення Кадастру дозволить інтегрувати 
Кадастр природних лікувальних ресурсів в 
єдину геоінформаційну систему України. 

2017 р.: опубліковано монографію
«Державний кадастр природних лікувальних 

ресурсів: здобутки і перспективи» 



Український державний центр стандартизації
і контролю якості природних і преформованих засобів

Випробувальна лабораторія “Український державний центр 
стандартизації і контролю якості природних і префор-
мованих засобів”  здійснює оцінку відповідності  
природних лікувальних ресурсів відповідно  до вимог Закону 
України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, 
гармонізованого  з  європейськими вимогами 

2Н386
ДСТУ ISO 17025:2006

Акредитований НААУ  на відповідність вимогам  ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» 

 сфера акредитації  випробувальної лабораторії ‒ 60 показників 
природних лікувальних ресурсів (мінеральних, питних вод, 
лікувальних грязей (пелоїдів) та препаратів на їх основі)

Влітку 2017 р. центр переакредитовано 
НААУ (Націльнальним агентством акредитації України)

атестат акредитації до 03.08.2022 р. № 2Н386



Український державний центр стандартизації
і контролю якості природних і преформованих засобів

Динаміка випробувань МВ з метою щорічного моніторингу якості

Рік Лікувально-столові Природні столові МВ свердловин
сильногаз. слабогаз. сильногаз. слабогаз. негаз.

2013 48 1 49 2 6 22
2014 56 0 42 0 3 26
2015 53 3 32 7 0 48
2016 41 1 24 1 1 57
2017 35 0 22 3 4 30

Всього 233 5 169 13 14 183

Зведені дані щодо кількості мінеральних вод, випробуваних у ЦС             
з метою щорічного моніторингу якості

11

кількість 
протоколі

в

роки



Діяльність з розвитку санаторно-курортної сфери

Проведення робіт щодо надання природним 
територіям статусу курортних

/на підставі договорів про співпрацю з місцевими 
адміністраціями та громадами різних регіонів України/

1. Куяльник (Одеська обл.) 
2. Шацькі озера (Волинська обл.)
3. Моршин (Львівська обл.)
4. Сатанів (Хмельницька обл.)
5. Східниця (Львівська обл.)
6. Сергіївка (Одеська обл.)
7. Люботин (Харківська обл.)

Розроблення переліку заходів
з підготовки клопотання про оголошення природної 

території курортом



Отримано результати:
1. Підтверджено наявність біологічної 

активності та безпечності пелоїдів та 
ропи після запуску морської води 

2. Виявлено зміни щодо умов 
пелоїдогенезу

3. Обґрунтовано доцільність проведення 
подальшого моніторингу екосистеми 
Куяльницького лиману

Результативність НДР

Регіональна програма збереження та відновлення водних ресурсів у 
басейні Куяльницького лиману на 2012-2018 роки 

(затверджено рішенням Одеської обласної ради від 28.10.2011 р. № 270-VI)

НДР “Медико-біологічне обстеження сучасного стану якості 
пелоїдів та ропи Куяльницького лиману, морської води 

Одеської затоки та поверхневих вод водотоків”



❖ На підставі 
виконаних 
клінічних НДР 
готуються до 
перевидання 
клінічні 
протоколи 
санаторно-
курортного 
лікування 
дорослих та 
дітей

Інші напрямки роботи



Підготовка кадрів



Найбільш важливі конференції:
- науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку системи 
медичної реабілітації в санаторно-курортних умовах» (м. Хмільник, 16-17 травня)
- науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Новітні технологій 
медичної реабілітації в санаторно-курортних умовах» (м. Одеса,19-20 вересня)

- IV з’їзд фізіотерапевтів та курортологів (м. Ялта, 1-2 жовтня)
 - в режимі on-line науково-практична конференція «Організація та лікувально-діагностичні 
аспекти проведення медичної реабілітації на бальнеологічних курортах», видано труди (м. 
Євпаторія, 3-4 квітня)
- XIV науково-практична конференція з міжнародною участю «Курортологія: досягнення сучасної 
відновної медицини та перспективи» (санаторій «Медобори», 8-9 жовтня) 
- науково-практичний семінар «Практичні аспекти використання мінеральних вод в санаторно-
курортній сфері і позакурортній практиці (санаторій «Сатанів», Хмельницька обл., 24-25 квітня)
- міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Сучасні аспекти санаторно-
курортної справи» (м. Одеса, 14-15 травня)
- Круглий стіл «Медико-психологічна реабілітація військовослужбовців з посттравматичним 
стресовим розладом» (сан. «Одеса», Одеса, 20 лютого)

-науково-практична конференція «Актуальні питання санаторно-курортної реабілітації учасників 
бойових дій та АТО» сумісно з Міністерством внутрішніх справ України (МРЦ «Південний Буг» 
МВС України, м. Хмільник, 8-9 жовтня) 
- науково-практична конференція «Актуальні питання медичної реабілітації на сучасному етапі 
розвитку системи охорони здоров’я України» (м. Одеса, ПП «Санаторій-профілакторій «Біла 
Акація», 27-28 травня)
- Міжнародний урбаністичний форум «Території для розвитку. Берег та місце» (смт. Сергіївка 
Одеської обл., 19-23 вересня)
– науково-практична конференція «Актуальні питання реабілітації хворих з патологією опорно-
рухової системи» (м. Одеса, курорт Куяльник, 17 березня)
– науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання відновлювального 
лікування за умов трансформації системи охорони здоров’я в Україні» (м. Одеса, ПП «Санаторій-
профілакторій «Біла Акація», 26-27 травня)
– науково-практична конференція з міжнародною участю «Містобудівне планування  і управління 
прибережними територіями» (смт. Сергіївка Одеської області, 12-13 жовтня)

Організовано 
та 

проведено:
у 2013 р.

Взято 
участь:

у роботі 223 науково-практичних конференцій, нарад, засідань, 
семінарів та форумів упродовж 2013-2017 рр.

у 2014 р.

у 2015 р.

у 2016 р.

у 2017 р.



Наукові видання



Лікувальна робота

Проконсультовано 
25109 хворих

Text

На клінічних базах 
інституту в межах 

виконання НДР
У поліклініці 

інституту

2372 
тематичних 

хворих

Лікарями прийнято 
150176 хворих

Курсове реабілітаційне 
лікування  отримали 

9858 хворих



Поліклініка інституту

✔ сприяння
 впровадженню в

практику 
лікувально-

профілактичних
закладів та
санаторно-
курортної

мережі сучасних
новітніх 

технологій
немедикаментозно

го
лікування 

та реабілітації

✔ консультативна
допомога 

громадянам
у виборі 

санаторно-
курортного 

закладу
та використанні

 природних
лікувальних 

ресурсів
у домашніх умовах

✔ участь
у проведенні

науково-клінічних
випробувань

природних 
лікувальних 

ресурсів
 та преформованих

засобів

✔ проведення
 необхідних

 консультацій,
обстежень, 
лікування

за письмовою
 згодою

із застосуванням
 природних
лікувальних 

ресурсів
та

преформованих
засобів 

Основні напрямки 
діяльності 
поліклініки 

✔ надання 
консультативної 

лікувальної 
та

 реабілітаційної 
допомоги 

третинного рівня  

✔ проведення
та динамічне

спостереження за
пацієнтами після
реабілітаційного
лікування хворих 

різних 
нозологічних

груп (4 Програми)



Укладено Договори з:
✔ Департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради
✔ Благодійним фондом “Карітас Одеса УГКЦ”
✔ Благодійним фондом “Допомога дітям України”
✔ Благодійним фондом Лютеранської церкви св. Павла 

Поліклініка інституту

Програма 
відновлювальног

о
лікування дітей 

з ураженням ЦНС  

Програма 
відновлювально

го
лікування дітей 
та дорослих із 

захворюванням
и 

органів дихання

Програма
відновлювально

го 
лікування

 фертильних
 контингентів

населення

Програма 
амбулаторної
реабілітації
тимчасово

переміщених 
осіб

і учасників АТО
та їх родин

Програми відновлювального лікування хворих 
різних нозологічних категорій 



Розробка заходів з медико-психологічної реабілітації 
постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій на 
амбулаторному та санаторно-курортному етапі 

❖ Раціональне планування лікувального процесу
❖ Гармонійне поєднання процедур (бальнеотерапія, методи 

фізіотерапії, дієтотерапія, ЛФК, масаж, психологічна корекція)
❖ Загальнооздоровчий вплив курортних факторів
❖ Створення відповідного режиму дня
❖ Диференційований підхід до складання індивідуальних програм 

реабілітації різних груп пацієнтів

методичні 
рекомендації

Проведено 
2 круглих столи 

(Одеса, 
Трускавець)

рекомендован
ий

клінічний
протокол

монографіяЗа згодою 
(Лист МОЗ України 
від 21.04.2017 р. 

№ 12-06/99/11038)
безоплатно 
передано 

автомобіль 
ГАЗ-32213
№ 23541ОВ 
до військової 

частини 
3057 Національної

гвардії України



Участь керівництва Інституту
у роботі Наукової ради 
з туризму та курортів з питань:

розвитку курортології в Україні

розвитку медичного туризму в 
санаторно-курортній сфері

алгоритму комплексної оцінки 
природних лікувальних 
ресурсів природних територій 

ролі Державного кадастру 
природних лікувальних 
ресурсів 

Діяльність щодо розвитку санаторно-курортної сфери 
На виконання “Стратегії розвитку туризму та курортів на період 

до 2026 року” (Розпорядження Кабінету Міністрів України
 від 16 березня 2017 р. № 168-р) 



Проведення на базі Інституту викладання навчальних дисциплін
(Згідно з договорами про співробітництво):

✔ Рекреаційні ресурси та курортологія
✔ Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування
✔ Менеджмент в туризмі
✔ Основи стандартизації та сертифікації

Навчальні платформи

ДУ “Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ 
України”

Одеський 
регіональний

інститут 
державного 
управління 

Національної
академії державного 

управління при 
Президентові 

України 

Одеський 
державний 
екологічний 
університет

Одеський 
національний
політехнічний 
університет

Одеський інститут
післядипломної 

освіти
Національної 

академії
харчових 

технологій

Створено для здійснення практичної та методичної взаємодії науки та 
освіти



       Сьогодні Україна стоїть на порозі нового етапу розвитку 
санаторно-курортної справи. Наша країна займає провідне місце 
в Європі за кількістю та якістю природних лікувальних ресурсів, 
в наявності надзвичайно розвинута мережа санаторно-
курортних закладів різної форми власності та відомчого 
підпорядкування, яка охоплює всі адміністративні області 
держави. Саме тому, стратегічною метою має стати зміцнення 
конкурентоздатного на світовому ринку санаторно-курортного 
комплексу, який зможе забезпечити ефективне відтворення 
української нації, розвиток медичного та оздоровчого туризму та 
вагоме поповнення Державного бюджету України.



Дякую за увагу


