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Біографічна довідка 

 

Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки 

України Бабов Костянтин Дмитрович народився 10 грудня 1952 року у 

м. Одеса. Закінчив лікувальний факультет Одеського медичного інституту 

ім. М. І. Пирогова у 1976 році. 

 

Трудова діяльність: 

08.1976-07.1977 – судовий лікар Басейнової лікарні на водному 

транспорті (м. Одеса); 

07.1977-01.1979 – лікар- кардіолог Одеської міської лікарні № 3; 

01.1979-12.1979 – старший лаборант кафедри госпітальної терапії 

Одеського медичного інституту ім. М. І. Пирогова; 
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12.1979-03.1983 –аспірант Українського НДІ кардіології ім. Академіка 

М. Д. Стражеска (м. Київ); 

04.1983-09.1983 – лікар-кардіолог Республіканської клінічної лікарні 

4-го Головного управління при МОЗ УРСР (м. Київ); 

09.1983-04.1987 – асистент кафедри внутрішніх хвороб № 2 Одеського 

медичного інституту ім. М. І. Пирогова; 

04.1987-12.1991 – старший, провідний науковий співробітник 

відділення інфаркта міокарда і відновлювального лікування Українського НДІ 

кардіології ім. Академіка М. Д. Стражеска (м. Київ). 

З 09 грудня 1991 року обіймає посаду директора Державної установи 

«Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та 

курортології Міністерства охорони здоров’я України» (м. Одеса). 

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1996 році – 

докторську дисертацію за спеціальністю «Кардіологія» і здобув науковий 

ступінь доктора медичних наук. 
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У тому ж році йому було присвоєно вчене звання професора із 

спеціальності «Курортологія та фізіотерапія». 

 

У 2004 році Бабову К. Д. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч 

науки і техніки України». 
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У 2017 році йому присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі 

спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я». 

 

За досягнення в науковій діяльності, активну громадську позицію, 

вагомий внесок у розвиток сучасної лікувально-профілактичної медицини 

Бабов К. Д. нагороджений: 

подяками Кабінету Міністрів України (2003 та 2007 роки); 

почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України (2002, 

2005, 2007, 2009, 2011 роки); 
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Подякою Державної прикордонної служби України (2011 рік); 
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Подякою та Почесною грамотою Державної служби туризму та 

курортів; 

 
 

Подякою Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 

(2015 рік); 
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Медаллю імені академіка Стражеска М. Д. «За заслуги в охороні 

здоров’я» Академії Медичних Наук України; 

  

подяками та почесними грамотами обласних державних адміністрацій; 
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Почесною відзнакою та Почесною грамотою Одеської обласної ради; 

  

почесними грамотами Одеської міської ради; 
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нагородами інших установ та організацій. 
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Організатор, науковець, наставник 

 

У цьому році виповнюється 30 років перебування Бабова Костянтина 

Дмитровича на посаді директора інституту, який було утворено у 1927 році 

спочатку під назвою Бальнео-фізіо-терапевтичний інститут, а з 2012 року – 

Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної 

реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров’я України» (далі – 

інститут). 

Інститутом керували видатні діячи науки, серед яких – доцент 

Хейфіц А. Н. – перший директор інституту, близько 25 років – доктор 

медичних наук, професор Горчакова Г. А. 

Професор Бабов К. Д. – перший і єдиний за роки незалежної України 

керівник інституту. Під його керівництвом інститут двічі зазнав змін 

найменування та пройшов три етапи свого розвитку: 
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Етапи розвитку Функції та завдання 

1989 рік – Одеський 

науково-дослідний 

інститут курортології і 

медичної реабілітації 

– вивчення механізму дії природних лікувальних 

ресурсів, проведення робіт з медичного зонування 

та прогнозно-перспективна оцінка курортних 

територій; 

– розробка новітніх технологій санаторно-

курортного лікування дорослих та дітей при 

різноманітній патології та обґрунтування 

можливості застосування санаторно-курортного 

лікування для ранньої реабілітації хворих, які 

перенесли гострі тяжкі захворювання; 

– спеціалізована вчена рада за спеціальністю 

«Курортологія та фізіотерапія» з правом 

прийняття до захисту дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук (1978 

рік) 

1992 рік – Український 

науково-дослідний 

інститут медичної 

реабілітації та 

курортології 

– у 1992 році в структурі інституту утворено 

«Український державний центр стандартизації і 

контролю якості природних і преформованих 

засобів» (наказ МОЗ України від 09.12.1992 № 

179), який виконує роботи щодо медико-

біологічної оцінки якості та цінності мінеральних 

вод, лікувальних грязей (пелоїдів) та препаратів на 

їхній основі. Центр акредитований Національним 

агентством з акредитації України та Комітетом з 

питань гігієнічного регламентування 

санепідемслужби України (атестат від 20.06.2013 

№ 120); 

– у 2007 році в структурі інституті утворено Центр 

ведення Державного кадастру природних 

лікувальних ресурсів (наказ МОЗ України від 

02.11.2007 № 685). Об’єктами Кадастру є 

мінеральні і термальні води, лікувальні грязі та 

озокерит, ропа лиманів та озер, морська вода, 

природні об’єкти і комплекси із сприятливими для 

лікування кліматичними умовами, придатні для 

використання з метою лікування, медичної 

реабілітації та профілактики захворювань. 

Ведення кадастру здійснюється за допомогою 

автоматизованої системи ведення Державного 

кадастру природних лікувальних ресурсів на 

основі сучасних геоінформаційних технологій; 

– засновано Науково-практичний журнал 
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«Медична реабілітація, курортологія, 

фізіотерапія»; 

– утворено спеціалізовану вчену раду за 

спеціальністю 14.01.33 «Медична реабілітація, 

фізіотерапія та курортологія» з правом прийняття 

до захисту дисертацій на здобуття наукового 

ступеня доктора медичних наук (2005-2014 роки) 

2012 рік – Державна 

установа «Український 

науково-дослідний 

інститут медичної 

реабілітації та 

курортології МОЗ 

України» 

– фундаментальні дослідження механізму дії 

природних лікувальних ресурсів; 

– обґрунтування організаційно-методичних основ 

управління санаторно-курортною сферою 

України; 

– опрацювання нормативно-правової документації 

щодо створення законодавчої бази 

функціонування санаторно-курортної сфери; 

– розробка медичних технологій з використанням 

природних лікувальних ресурсів та 

преформованих фізичних чинників для 

відновлювального лікування найпоширенішої 

патології дорослих та дітей; 

– медико-біологічна оцінка природних 

лікувальних ресурсів, їх раціональне 

використання та охорона; 

– ведення Державного кадастру природних 

лікувальних ресурсів; 

– науково-консультативна та методична допомога 

санаторно-курортним закладам різного 

підпорядкування; 

– класифікація основних курортів України 

 

Медична діяльність Бабова К. Д. пов’язана з консультуванням хворих 

кардіологічного профілю, у тому числі після перенесеного інфаркту міокарда, 

хірургічної реваскуляризації міокарда тощо на клінічних базах профільних 

реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів та поліклініки 

інституту. 
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Науково-організаційна діяльність: 

з 2005 року засновник нової наукової спеціальності 14.01.33 – медична 

реабілітація, фізіотерапія та курортологія (постанова президії ВАК України 

від 09.03.2005 № 23-09/2); 

голова Спеціалізованої вченої ради Д.41.608.01 з правом прийняття до 

розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

доктора/кандидата медичних наук за вказаною спеціальністю, в раді 

захищено 93 дисертаційної роботи, з яких 17 – докторських, 43 дисертаційні 

роботи виконані практичними лікарями; 

керівник 25 дисертаційних робіт, у тому числі 9 докторських та 16 

кандидатських дисертацій з медичних спеціальностей; 

ініціатор видання та з 1994 року головний редактор науково-

практичного журналу «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», 

член редакційної ради науково-практичного журналу «Реабілітація та 

паліативна медицина»; 
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організатор багаторічної співпраці з санаторно-курортними закладами 

різних форм власності та відомчого підпорядкування; 

з 2016 року член Наукової ради туризму та курортів (утворена наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.04.2016 № 733); 

голова Технічного комітету № 124 Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України (ТК-124) «Природні та преформовані лікувальні ресурси»; 

експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин; 

засновник (1998 рік) ВГО «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів та 

курортологів» (ВАФК), один із засновників (2016 рік) Національної 

туристичної організації (НТО) України; 

організатор низки конгресів фізіотерапевтів та курортологів України, 

науково-практичних конференцій з актуальних питань медичної реабілітації 

та курортології, державної політики у сфері туризму та курортів, розвитку 

туристичних дестинацій; 
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неодноразовий учасник закордонних конференцій; 

  



19 

 

  

  

  

 

автор та співавтор понад 500 наукових праць, в тому числі 36 

монографій, довідників та посібників, 3 підручників, 38 інформаційно-

методичних видань, 48 патентів та інших охоронних документів, зокрема: 
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монографії; 
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посібники, підручники, збірники і довідники; 
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методичні рекомендації; 
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патенти. 

  

 

h- індекс дорівнює 8. 
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Міжнародне наукове співробітництво: 

почесний віце-президент ВГО «Всеукраїнська асоціація фізіотерапевтів 

та курортологів» (ВАФК), яка входить до Міжнародної Федерації 

Водолікування та Кліматології (FEMTEK); 

старший віце-президент Національної туристичної організації (НТО) 

України України, що входить до складу Всесвітньої туристичної організації 

(UNWTO); 

член Української асоціації медичного туризму (УАМТ), що є членом 

Всесвітньої Асоціації Медичного туризму (GHTC); 

член Асоціації виробників мінеральних та питних вод України, яка є 

асоційованим членом Європейської Федерації бутильованих вод (EFBW). 

Основні здобутки 

За час перебування на посаді директора досягнуто таких результатів: 

ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ 

України» – єдина інституція в Україні, що здійснює комплексні дослідження 

природних лікувальних ресурсів, моніторинг їх безпечності та якості, 

розробку сучасних технологій санаторно-курортного лікування і реабілітації 

різноманітної патології дорослих і дітей, організаційно-методичний і 

нормативний супровід санаторно-курортної діяльності; 

з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я 

інститут виконує експериментальні та клінічні дослідження у сфері медичної 

реабілітації, фізіотерапії та курортології, які спрямовані на підвищення рівня 

надання медичної допомоги та забезпечення здоров’я населення, збереження 

та раціонального використання природних лікувальних ресурсів України, 

проводить підготовку висококваліфікованих наукових кадрів. 

Для виконання цих завдань спільно з колективом інституту, якому 

притаманні наполегливість, професіоналізм, наукова зрілість, багатий досвід 

та знання, пройдено багаторічний тернистий шлях становлення інституту в 

незалежній Україні, наслідуючи та розвиваючи багате минуле курортології, 
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успішно використовуючи багатство унікальних природних лікувальних 

ресурсів України та накопичений віковий досвід практичної курортології. 

За ініціативи та безпосередньої участі Бабова К. Д. в інституті утворені 

та функціонують Український державний центр стандартизації і контролю 

якості природних і преформованих засобів (наказ МОЗ України від 09.12.1992 

№ 179), Центр ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів 

(наказ МОЗ України від 02.11.2007 № 685), до якого за результатами наукових 

досліджень інституту вносяться відповідні дані щодо нових природних 

лікувальних ресурсів та щорічного моніторингу якості природних 

лікувальних ресурсів, які використовуються в санаторно-курортній та 

позакурортній практиці, Технічний комітет № 124 Мінекономрозвитку 

України (ТК-124) «Природні та преформовані лікувальні ресурси» (наказ 

Держстандарту України від 08.05.1998 № 303), який виконує функції 

розробки, розгляду, погодження і супроводу національних стандартів у сфері 

застосування природних та преформованих лікувальних ресурсів, а також 

розпочато роботу зі створення в країні Обсерваторій сталого розвитку 

туризму. 
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Випробувальні лабораторії інституту акредитовано Національним 

агентством з акредитації України відповідно до вимог міжнародного 

стандарту ДСТУ EN ISО/ІЕС 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій», що дозволяє проводити 

дослідження на сучасному рівні. 

  

 

Наукову бібліотеку інституту на 39 тис. бібліографічних одиниць 

зберігання внесено до реєстру Національної медичної бібліотеки України. 
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В якості директора інституту Бабов К. Д. проявив себе досвідченим 

організатором, приділяє велику увагу розвитку нових пріоритетних 

напрямків діяльності інституту, підготовці науковців вищої кваліфікації. 

Завдяки розробленому під його керівництвом алгоритму комплексних 

досліджень природних лікувальних ресурсів (наказ МОЗ України від 

02.06.2003 № 243 «Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та 

цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх 

використання», який регламентує послідовність і етапи роботи: доклінічні 

дослідження та клінічні випробування) в Україні здійснюються 

бальнеологічна оцінка, стандартизація та контроль якості природних 

лікувальних ресурсів, питних і штучно-мінералізованих вод, глин, пелоїдів та 

препаратів на їх основі. Комплексне вивчення природних лікувальних 

ресурсів сприяє формуванню та розширенню гідромінеральної бази курортів, 

створенню санаторно-курортних закладів на перспективних родовищах, 

розвитку підприємств з фасування мінеральних вод, що спонукає до 

створення нових робочих місць. 
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В інституті накопичено унікальний досвід комплексного вивчення 

природних лікувальних ресурсів, їх раціонального використання та охорони. 

Центром ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів 

підготовлено спільний наказ МОЗ України та Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 26.03.2008 р. № 156/152 

«Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що включаються 

до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів» та наказ МОЗ 

України від 23.09.09 р. № 687 «Про затвердження Інструкції по створенню і 

веденню Державного кадастру природних лікувальних ресурсів». 
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За станом на початок 2021 року за результатами наукових досліджень 

співробітників інституту до Державного кадастру природних лікувальних 

ресурсів внесені відомості про 464 мінеральні води, 11 пелоїдів, 6 бішофітів і 

2 глини та видано рекомендації щодо можливості їх використання в медичній 

практиці. 

Інститутом надаються обґрунтування щодо визначення природних 

територій курортами державного та місцевого значення. На основі наукових 

досліджень оголошено курортами державного значення: м. Хмільник 

(Вінницька обл.), м. Бердянськ (Запорізька обл.), м. Саки (АР Крим), 

м. Скадовськ (Херсонська обл.), м. Миргород (Полтавська обл.), 

м. Слов’янськ (Донецька обл.), Куяльницький лиман (Одеська обл.); 

курортами місцевого значення – с. Солотвино (Закарпатська обл.), м. Косів 

(Івано-Франківська обл.). 
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З метою сталого розвитку курортних територій України продовжується 

робота спільно з органами виконавчої влади та об’єднаними територіальними 

громадами щодо визнання природних територій курортами у низці областей 

України, зокрема, у Львівській обл. (Східниця, Трускавець, Моршин – 

курорти державного значення, Немирів, Любінь Великий – місцевого 

значення), Волинській обл. (Шацьк – курорт державного значення), 

Одеській обл. (Сергіївка, Затока, Сичавка – курорти місцевого значення), 

Миколаївській обл. (Коблево – курорт місцевого значення), Харківській обл. 

(Люботин – курорт місцевого значення), Хмельницькій обл. (Сатанів, 

Кам’янець-Подільський – курорти місцевого значення), Київській обл. 

(Ворзель – курорт місцевого значення). Слід зауважити, що курортна-

туристична спрямованість є містоутворюючою для зазначених курортних 

територій, підвищує їх інвестиційний потенціал та привабливість, забезпечує 

населення цілорічними робочими місцями. 
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Протягом останніх десятирічь важливе місце в багатогранній діяльності 

інституту займають питання медичної реабілітації найбільш поширеної 

патології дорослих і дітей. Бабову К. Д. належить ідея створення в Україні 

служби ранньої санаторної реабілітації найбільш поширених захворювань. 

Під його безпосереднім керівництвом співробітниками інституту у співпраці 

з провідними інститутами Національної академії медичних наук та МОЗ 

України в рамках співробітництва з Фондом соціального страхування України 

обґрунтовано науково-методичну та організаційну базу для відкриття та 

функціонування відділень ранньої санаторно-курортної реабілітації для 

працюючих хворих. 

Під науково-методичним керівництвом інституту створена низка 

відділень ранньої медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах 

різних форм власності та відомчого підпорядкування. Розроблено показання 

та протипоказання щодо спрямування на реабілітацію, науково обґрунтовані 

методи відновлювального лікування, які засновано на поєднаному 
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застосуванні природних лікувальних чинників та медикаментозних засобів; 

на підставі проведення фундаментальних досліджень механізму дії 

природних лікувальних ресурсів обґрунтовані та створені новітні технології 

медико-психологічної реабілітації. 

Створення сучасної системи ранньої санаторної реабілітації 

підтвердило її високу ефективність та економічну значущість – скоротився 

термін перебування хворого в стаціонарі, термін непрацездатності, 

зменшилась кількість ускладнень та випадків хронізації процесу, 

інвалідизації, хворі скоріше стали повертатися до праці. 

Вперше в Україні за ініціативи професорів Бабова К. Д., 

Поберської В. О. отримав розвиток напрямок санаторно-курортної 

реабілітації дітей в період ремісії онкологічних захворювань. Санаторно-

курортні фактори, такі як клімато-ландшафтна терапія, питне лікування 

мінеральними водами, індиферентні ізотермічні ванни, заняття у водоймищах 

та басейнах, дієтотерапія, теренкур у комплексі з необхідним 

медикаментозним лікуванням сприяють покращенню загального стану 

хворих, відновленню порушених функціональних показників, психічного 

здоров’я, підвищенню працездатності. 

Інститут під керівництвом Бабова К. Д. живо відкликається на всі події, 

які відбуваються в країні і потребують медичного втручання. Такими стали 

питання медико-психологічної реабілітації постраждалих внаслідок 

надзвичайних ситуацій та бойових дій як військовослужбовців незалежно від 

роду військ, так і мирного населення, що є вкрай актуальними для 

збереження здоров’я нації в складний для нашої держави період. Практично 

всі постраждалі від надзвичайних ситуацій та бойових дій мають 

посттравматичні стресові розлади. 

Актуальною проблемою сьогодення є реабілітація хворих після 

коронавірусної хвороби, у т.ч. в санаторно-курортних закладах. На основі 

сучасних рекомендацій ВООЗ та МОЗ України співробітниками інституту під 

час виконання пошукової теми розроблено типову (рекомендовану) програму 
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реабілітації на санаторно-курортному етапі пацієнтів після перенесеної 

коронавірусної хвороби Covid-19, яку схвалено Вченою радою інституту 

(протокол від 11.05.2021 № 8). 

Типова програма є основою створення для кожного санаторно-

курортного закладу на підставі його електронного паспорту індивідуальної 

програми з урахуванням специфіки оздоровниці, а саме: курортної 

місцевості, наявності природних лікувальних ресурсів та лікувально-

діагностичної бази. Такі індивідуальні програми розроблені та впроваджені у 

низці оздоровниць: Клінічний санаторій «Аркадія» ДПС України (м. Одеса), 

Медичний реабілітаційний центр МВС України «Південний Буг» (м. 

Хмільник), ТОВ санаторно-лікувальний комплекс «Перлина Поділля» (смт. 

Сатанів, Хмельницька обл.), ПрАТ «Санаторно-готельний комплекс «Дніпро-

Бескид» (м. Трускавець), які є досить ефективними. 

За результатами комплексних досліджень, під науковим керівництвом 

Бабова К.Д., співробітниками інституту видаються монографії, посібники, 

довідники, методичні рекомендації, інформаційні листи, публікації у 

журналах, у т.ч. закордонних, оформлюються патенти, подаються 

нововведення, проводиться впровадження розроблених технологій в закладах 

практичної охорони здоров’я на підставі договорів про науково-практичну 

співпрацю. Серед вагомих публікацій: підручники «Основи курортології», 

«Медицинская реабилитация» (2012), «Медицинская реабилитация» (2015); 

монографії «Мінеральні води України», «Лечебные грязи (пелоиды) 

Украины» (у двох томах), «Хвороби дезадаптації в практиці відновлювальної 

медицини», «Минеральные воды в санаторно-курортной реабилитации детей 

с онкозаболеваниями», «Роль мікробіоти у формуванні мінеральних 

природних вод», «Курорти України державного та місцевого значення», 

«Державний кадастр природних лікувальних ресурсів. Здобутки та 

перспективи», «Реабілітація постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій 

та бойових дій. Посттравматичний стресовий розлад», «Регіональний 

туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення 
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конкурентоспроможності», «Куяльницький лиман: реалії та перспективи 

рекреаційного природокористування», «Природні лікувальні ресурси 

Одеської області», «Миколаївська область: природні лікувальні ресурси та 

курортно-рекреаційний потенціал розвитку територіальних громад», 

«Причерноморские лиманы: гигиенические и медико-биологические аспекты 

сохранения природных лечебных ресурсов»; посібники «Реабілітація дітей з 

онкогематологічними захворюваннями в санаторно-курортних умовах», 

«Відновлювальне лікування хворих з диспластичною та дегенеративно-

дистрофічною патологією кульшових суглобів», «Посібник по відтворенню 

експериментальних моделей розповсюджених нозологічних форм та їх 

верифікація»; збірники «Стандарти (клінічні протоколи) санаторно-

курортного лікування», «Клінічні протоколи санаторно-курортного лікування 

дітей»; науково-практичний довідник «Курорти та санаторії України», 

інформаційно-аналітичний довідник «Природні лікувальні ресурси: абетка 

користувача». 

Окремо слід зупинитися на виданих вперше в Україні за участю 

професора Бабова К. Д. клінічних протоколах санаторно-курортного 

лікування дорослих та дітей, які затверджені наказами МОЗ України та стали 

єдиним нормативним документом для всіх санаторно-курортних закладів 

незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. 
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Щорічно інститутом під керівництвом Бабова К. Д. організовуються та 

проводяться 2-3 науково-практичні конференції, частина з них обов’язково з 

міжнародною участю, на яких обговорюються актуальні питання подальшого 

розвитку курортних територій країни, раціонального використання та 

охорони природних лікувальних ресурсів, розробки та впровадження 

сучасних технологій санаторно-курортного лікування та реабілітації, програм 

оздоровчого туризму. 

Інститут бере участь у законотворчій діяльності, що реалізувалася у 

Законі України «Про курорти», п’яти постановах Кабінету Міністрів України 

за основними положеннями Закону України «Про курорти», Концепції 

розвитку санаторно-курортної галузі (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23.04.2003 р. № 231-р), Примірному положенні про санаторно-

курортну відбіркову комісію закладу охорони здоров’я (наказ МОЗ України 

від 05.12.2008 р. № 724), клінічних протоколах санаторно-курортного 

лікування дорослих та дітей (накази МОЗ України від 06.02.2008 № 56, від 

12.01.2009 № 4, від 28.05.2009 № 364, від 22.10.2012 № 825), а також 

Критеріях державної акредитації санаторно-курортних закладів України 

(наказ МОЗ від 08.05.2002 № 167). За окремим дорученням МОЗ України від 

19.10.2009 № 04.03.08-32-939 видано «Рекомендовані клінічні протоколи 

санаторної реабілітації хворих на туберкульоз (дорослі)». Бабов К.Д., як член 

робочої групи, брав участь у розробці проєкту Закону України «Про 

реабілітацію у сфері охорони здоров’я», який було прийнято 03.12.2020. 

З метою систематизації та уніфікації інформації, що має надаватися до 

МОЗ України про санаторно-курортний заклад, створено «Електронний 

паспорт санаторно-курортного закладу» (свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір наукового характеру № 23690), «Електронну форму 

щорічного звіту санаторно-курортного закладу» (свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір наукового характеру № 26801). 
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Кадровий потенціал інституту представлено фахівцями різних напрямів 

– медики, геологи, хіміки, біологи, екологи, серед яких 7 докторів та 13 

кандидатів наук, вчене звання професора мають 4 особи, старшого наукового 

співробітника – 6 осіб, доцента – 2, Заслужених діяча науки і техніки України 

– 2. За останні 3 роки згідно з планом підготовки наукових кадрів завершені 

та захищені 4 докторські та 3 кандидатські дисертації. Середній вік наукових 

співробітників – 51 рік. 

З 1978 по 2014 роки в інституті функціонувала спеціалізована вчена 

рада на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора (з 1993 року) 

медичних наук за фахом «курортологія та фізіотерапія». За період діяльності 

спеціалізованої вченої ради, оновленої у 2005 році за спеціальністю 14.01.33 

«Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія», захищено всього 346 

дисертацій, з яких 29 на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. 

Лікувальна діяльність інституту здійснюється на базах клінічних 

санаторіїв різного відомчого підпорядкування та форм власності, з якими 

укладено договори про науково-практичну співпрацю, і в поліклініці 
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інституту. Лікарі поліклініки мають вищу кваліфікаційну категорію, там 

працюють 3 доктора та 4 кандидата медичних наук. Поліклініка надає 

громадянам третинну спеціалізовану амбулаторну допомогу (консультативну, 

лікувально-діагностичну та реабілітаційну) дітям та дорослим різних 

нозологічних груп Одеського регіону та інших областей України. Зокрема, 

фахівцями поліклініки надаються послуги з відновлювального лікування 

хворих за розробленими програмами, які затверджені Вченою радою 

інституту: відновлювального лікування дітей з ураженнями ЦНС, 

відновлювального лікування дітей та дорослих із захворюваннями органів 

дихання, відновлювального лікування фертильних контингентів населення, 

амбулаторної реабілітації тимчасового переміщених осіб й учасників АТО та 

їх родин тощо. На даний час співробітниками поліклініки виконується 

ініціативна наукова тема стосовно реабілітації пацієнтів після перенесеної 

коронавірусної хвороби в амбулаторних і санаторно-курортних умовах. 

Інститутом проводяться комплексні наукові дослідження спільно з 

низкою науково-дослідних установ: Південноукраїнським відділенням НАН 

України (м. Одеса), ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», 

Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Одеським 

державним екологічним університетом МОН України, Інститутом проблем 

ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса), 

Одеським регіональним інститутом державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, Гданським 

Університетом (Польща). 

Інститут є базою для викладання навчальних дисциплін (рекреаційні 

ресурси та курортологія; екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування; менеджмент в туризмі; метрологія та 

сертифікація) згідно з договорами про науково-практичну співпрацю з 

Одеським регіональним інститутом державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, Одеським 

інститутом післядипломної освіти Національної академії харчових 
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технологій, Одеським державним екологічним університетом, 

Південноукраїнським національним педагогічним університетом 

ім. К. Д. Ушинського. 

 

Основними напрямками діяльності інституту на найближчі роки з 

позиції директора інституту професора Бабова К. Д., підтриманими Вченою 

радою інституту, є: 

обґрунтування організаційно-методичних основ управління санаторно-

курортною сферою України; науково-практичні та методичні розробки в 

сфері медичної реабілітації, лікування та оздоровлення на курортах з 

використанням природних факторів і інших засобів реабілітації (медичної, 

фізичної, медико-психологічної); 

розробка стратегій сталого розвитку природних територій курортів, 

природоохоронного фонду України з наявністю природних лікувальних 

ресурсів як курортно-туристичних та рекреаційно-туристичних дестинацій; 

експертно-аналітичний супровід зонування природних територій на 

курорти державного або місцевого значення (аналіз наявності, стану 

природних лікувальних ресурсів курортних територій за комплексом 

показників (екологічних, соціальних, економічних); 

впровадження комплексу заходів щодо раціонального і екологічно 

збалансованого використання рекреаційних ресурсів (моніторинг стану 

природних лікувальних ресурсів, підготовка довідок про кондиції на 

родовища природних лікувальних ресурсів для підрахунку і затвердження 

запасів тощо); 

створення комплексних програм оздоровчого (велнес, спа) та 

медичного туризму в курортно-туристичних дестинаціях. 
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