




1. Мета дисципліни 

 

Мата – формування у здобувачів ОС «Магістр» чіткої системи знань про 

порядок розроблення наукової та проектної документації створення та утримання 

об’єктів природно-заповідного фонду та територій курортно-рекреаційних 

закладів. 

У процесі вивчення дисципліни студент може узнати: 

- наукові підходи до розробки наукового обґрунтування необхідності 

створення території курортно-рекреаційних та  природно-заповідних об’єктів; 

- законодавчі та нормативно-правові засади розробки проектів створення, 

організації та утримання природних та штучно створених об’єктів природно-

заповідного фонду; 

- теоретичні основи планування системи заходів збереження територій 

природо-заповідного фонду та виконання режимів, визначених проектом 

організації території; 

- вимоги та порядок формування робочої групи для розробки проектів 

створення, організації території, утримання об’єктів природно-заповідних та 

курортно-рекреаційних територій; 

- основи управління об’єктами природно-заповідного фонду відповідно до 

проектів їх утримання, особливостей, а також нормативно-правових аспектів. 

Завданнями практичних занять є: 

- на основі наукових досліджень навчитися формувати наукове 

обґрунтування необхідності створення території курортно-рекреаційних та  

природно-заповідних об’єктів; 

- закріплення теоретичних знань та отримати практичний досвід розробки 

проектів організації об’єктів природно-заповідних територій;  

- набуття досвіду формування проектів утримання природних та штучно 

створених об’єктів природно-заповідного фонду, планувати системи заходів 

збереження їх територій та виконання режимів, визначених проектом організації 

території; 

- навчитися визначати склад робочої групи для розробки проектів створення, 

організації території, утримання об’єктів природно-заповідних та курортно-

рекреаційних територій; 

- розробляти проекти створення курортно-рекреаційних об’єктів в структурі 

населених місць та за їх межами; 

- оволодіти вміннями планувати заходи, спрямовані на просвітницьку 

природоохоронну діяльність серед населення. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки  
 

Дисципліна є попередньою для «Рекультивація та ревіталізація порушених 

ландшафтів».  
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3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи навчання Форми оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною  

ПРН 5. 

Пропонувати та 

організовувати 

еколого-біологічні 

та технологічні 

заходи створення та 

утримання об'єктів 

садово-паркового 

господарства, 

природних і 

культурних 

ландшафтів 

Метод проблемного 

викладання, 

частково-

пошуковий, 

дослідницький, 

самостійна робота, 

індивідуальна 

навчально-дослідна 

робота, тестування,  

написання есе, 

рефератів, 

підготування 

презентацій, 

дискусії. 

Дистанційне 

навчання 

спрямоване на 

активізацію та 

стимулювання 

навчально-

пізнавальної 

діяльності студентів. 

 

Поточне оцінювання 

включає перевірку 

знань і вмінь на 

практичних заняттях із 

врахуванням рівня 

сформованості 

програмних 

компетенцій навчання 

у формах: 

- усного опитування;  

- перевірки 

письмових та 

графічних робіт; 

Проміжне 

оцінювання 

проводиться кілька 

разів на семестр 

наприкінці логічно 

завершеної частини 

навчальної дисципліни. 

Підсумковий 

контроль – тестування 

у віртуальному 

освітньому середовищі 

на платформі 

MOODLE у формі 

екзамену. 

ПРН 5.1 На основі 

наукових досліджень 

розробляти наукове 

обґрунтування 

необхідності створення 

території курортно-

рекреаційних та  

природно-заповідних 

об’єктів; 

ПРН 5.2 Розробляти 

проекти організації 

об’єктів природно-

заповідних територій;  

ПРН 5.3 Розробляти 

проекти утримання 

природних та штучно 

створених об’єктів 

природно-заповідного 

фонду; 

ПРН 6. Планувати і 

організовувати 

роботи з інженерної 

підготовки 

території, 

будівництва і 

утримання об'єктів 

садово-паркового 

господарства 

природних і 

культурних 

ландшафтів 

ПРН 6.1 Планувати 

систему заходів 

збереження територій 

природо-заповідного 

фонду та виконання 

режимів, визначених 

проектом організації 

території; 

 

ПРН 7. Здійснювати 

ефективне 

управління 

об'єктами садово-

паркового 

господарства, 

природними і 

культурними 

ландшафтами з 

урахуванням 

технологічних, 

правових, 

економічних, 

екологічних та 

інших аспектів 

 ПРН 7.1 Здійснювати 

управління об’єктами 

природно-заповідного 

фонду відповідно до 

проектів їх утримання, 

особливостей, а також 

нормативно-правових 

аспектів; 

ПРН 8. 

Організовувати 

 ПРН 8.1. Визначати 

склад робочої групи для 
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роботу колективу 

виконавців проектів 

розробки проектів 

створення, організації 

території, утримання 

об’єктів природно-

заповідних та курортно-

рекреаційних територій; 

ПРН 11. 

Проектувати 

території площ, 

магістралей і 

вулиць, пішохідних 

зон, смуг відведення 

лінійних об'єктів, 

зон заміського 

відпочинку і 

туризму, лісопарків, 

територій 

лікарняних 

комплексів і 

курортів, санітарно-

захисних зон, 

меліоративних 

деревних 

насаджень, 

реабілітації 

порушених 

ландшафтів 

техногенних 

територій 

 ПРН 11.1 Розробляти 

проекти створення 

курортно-рекреаційних 

об’єктів в структурі 

населених місць та за їх 

межами; 

 

ПРН 15. 

Організовувати та 

виконувати 

просвітницьку 

природоохоронну 

діяльність серед 

населення 

 ПРН 15.1. Розробляти 

заходи, спрямовані на 

просвітницьку 

природоохоронну 

діяльність серед 

населення. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.1. Проектування курортно-рекреаційних і природно-

заповідних об’єктів. 

Модулем передбачено ознайомлення здобувачів ОС «Магістр» із об’єктом, 

предметом, завданнями і методами проектування курортно-рекреаційних об’єктів 

і організації природно-заповідних територій. Розглядаються питання підготовки 

наукового обґрунтування щодо необхідності створення курортно-рекреаційних і 

природно-заповідних об’єктів, виділення природних територій для заповідання на 

основі наукових досліджень та відповідно до законодавчої та нормативно-

правової бази. Розробляється концепція створення курортно-рекреаційного або 

природно-заповідного об’єкту. 
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Змістовий модуль 1.2. Організація робіт по створенню курортно-

рекреаційних і природно-заповідних об’єктів. 

В розрізі модуля вивчаються питання підготовки проекту організації 

території курортно-рекреаційного і природно-заповідного об’єкту відповідно до 

проектів їх створення. Розглядається порядок встановлення обмежень на певні 

види використання території відповідно до законодавства, будівельних, 

санітарних, екологічних та інших норм, визначення допустимих видів 

використання і забудови, а також визначення потреб у територіях для розміщення 

закладів обслуговування та управління, розташування інженерних споруд і 

комунікацій. Виконуються розрахунки основних техніко-економічних показників 

заходів реалізації проекту та обґрунтування фінансування з державного або 

місцевого бюджетів, а також залучення інвестицій. 

 

Змістовий модуль 1.3. Утримання курортно-рекреаційних і природно-

заповідних об’єктів. 

Висвітлюються питання, пов’язані з: обґрунтуванням довгострокових та 

оперативних цілей управління курортно-рекреаційного і природно-заповідного 

об’єкту; стратегічними пріоритетами управління та чинниками впливу на 

досягнення довгострокових цілей. Розробляються пропозиції щодо системи 

заходів збереження території та виконання режимів, визначених проектом 

організації території, а також здійснення еколого-освітньої діяльності та 

популяризації об’єкту.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

Модуль 1 (1 семестр) 150 17 34  99 

Змістовий модуль 1.1 45 6 12 - 27 

Змістовий модуль 1.2  60 6 12 - 42 

Змістовий модуль 1.3  30 5 10 - 15 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Проектування курортно-рекреаційних і природно-

заповідних об’єктів. 

Тема 1.1.1. Туристичні 

ресурси – їх 

класифікація та 

значення для 

формування курортно-

рекреаційних закладів 

1. Мета, завдання дисципліни, 

основі поняття та визначення 

2. Туризм: класифікація та 

типологія туристичних ресурсів 

3. Місце заповідних та курортно-

рекреаційних об’єктів в стурктурі 

2 
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ландшафтно-рекреаційних 

територій 

Тема 1.1.2. Створення 

природно-заповідних 

територій 

1. Виділення природних територій 

для заповідання. 

2. Клопотання щодо створення 

територій природно-заповідного 

фонду. 

3. Проектування природно-

заповідних територій на етапі їх 

створення. 

4. Методи оцінювання естетичних 

якостей ландшафту з метою їх 

заповідання. 

2 

Тема 1.1.3. 
Проектування 

курортно-рекреаційних 

об’єктів 

1. Нормативно-правове 

забезпечення проектування  та 

функціонування курортно-

рекреаційних об’єктів 

2. Номенклатура туристичних та 

курортно-рекреаційних закладів 

3. Архітектурно-планувальна 

організація території курортно-

рекреаційних об’єктів 

2 

Змістовий модуль 1.2. Організація робіт по створенню курортно-

рекреаційних і природно-заповідних об’єктів. 

Тема 1.2.1. Проектна 

організація територій 

об’єктів природно-

заповідного фонду 

1. Структура, склад та зміст 

проекту організації території. 

2. Структура та зміст 

пояснювальної записки. 

3. Графічні матеріали – склад та 

особливості оформлення. 

4 

Тема 1.2.2. Рекреаційна 

система – питання 

організації та 

моделювання 

1.  Компоненти рекреаційної 

системи – типологія та значення для 

функціонування 

2.  Моделювання рекреаційної 

діяльності 

3.  Сучасні тенденції розвитку 

туристичної та рекреаційної 

діяльності  

2 

Змістовий модуль 1.3. Утримання курортно-рекреаційних і природно-

заповідних об’єктів. 

Тема 1.3.1. 
Інсититуційний 

розвиток та управляння 

природно-заповідними 

територіями 

1. Концепція збалансованого 

розвитку. 

2. Еколого-економічна сфера 

розвитку. 

3. Еколого-соціальні аспекти 

3 
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розвитку 

4. Наукова діяльність. 

Тема 1.3.2. Управління 

територіями курортно-

рекреаційних та 

природно-заповідних 

об’єктів 

1. Склад та зміст проекту 

утримання. 

2. Обгрунтування стратегічних 

пріоритетів управління та чинників 

впливу на досягнення 

довгострокових цілей. 

3. Організаційна структура 

управління об’єктом. 

2 

 

7. Теми практичних занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1.1. Проектування курортно-рекреаційних і природно-

заповідних об’єктів. 

Тема 1.1.1. Підготовка 

наукового 

обґрунтування щодо 

необхідності 

створення природо-

заповідного або 

курортно-

рекреаційного об’єкту 

1. Дослідження території об’єкту та 

обґрунтування його природно-

охоронної, культурно-історичної 

цінності, а також туристичного та 

рекреаційного потенціалу. 

2. Окреслення значення об’єкту в 

структурі туристичної мережі 

регіону. 

3. Визначення потенційних видів 

рекреаційної діяльності в межах 

об’єкту. 

6 

Тема 1.1.2. Розробка 

концепції проекту 

створення природо-

заповідного або 

курортно-

рекреаційного об’єкту  

1.1. Визначення площі та 

конфігурації території, яка 

планується до заповідання 

(створення). 

1.2. Обґрунтування категорії об’єкту 

та значення (місцеве або 

загальнодержавне). 

1.3. Визначення та характеристика 

репрезентативності території 

8 

Змістовий модуль 1.2. Організація робіт по створенню курортно-

рекреаційних і природно-заповідних об’єктів. 

Тема 1.2.1. Підготовка 

аналітичної частини 

проекту організації 

території природо-

заповідного або 

курортно-

1. Обґрунтування природоохоронної, 

культурно-історичної та туристично-

рекреаційної цінності об’єкту (на 

рівні регіону, країни чи світу). 

2. Визначення заходів щодо 

реалізації положень проекту 

4 
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рекреаційного об’єкту створення, перелік необхідних 

управлінських рішень, науково-

дослідних робіт тощо. 

Тема 1.2.2. 
Обґрунтування 

пропозицій щодо 

організаційної 

структури та 

стратегічних напрямів 

розвитку об’єкту 

1. Обґрунтування довгострокових та 

оперативних цілей управління.  

3. Обгрунтування напрямів 

організації наукової та еколого-

просвітницької роботи, а також 

здійснення рекреаційної діяльності. 

4. Опис організаційної структури 

управління об’єктом.  

6 

Змістовий модуль 1.3. Утримання курортно-рекреаційних і природно-

заповідних об’єктів. 

Тема 1.3.1. Розробка 

проектних пропозицій 

утримання 

природозаповідної або 

курортно-рекреаційної 

території 

1. Пропозиції щодо системи заходів 

збереження території та виконання 

режимів, визначених проектом 

організації території. 

2. Розробка пропозицій щодо 

популяризації об’єкту. 

3. Основні техніко-економічні 

показники та розрахунок витрат на 

утримання 

8 

Тема 1.3.2. Підготовка 

презентативних 

матеріалів об’єкту 

проектування та їх 

демонстрація. 

1. Підготовка текстової частини. 

2. Підготовка презентації. 

3. Доповідь. 

2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

У якості контрольних заходів по дисципліні «Проектування та управління 

об'єктами курортно-рекреаційних і природно-заповідних територій»:  

- поточний контроль – оцінювання письмових практичних робіт; регулярне 

спостереження за роботою здобувачів вищої освіти в аудиторіях; практична 

перевірка умінь і навичок під час практичних занять; оцінювання доповідей і 

презентацій з самостійно вивчених тем; самоконтроль і самооцінка; тестування на 

базі платформи moodle після вивчення кожного змістовного модуля. 

- підсумковий контроль – екзамен у формі тесту на базі платформи moodle. 
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Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. сам. роб. модульн.контр. 

Змістовий модуль 1.1 25 15 5 5 

Змістовий модуль 1.2  25 15 5 5 

Змістовий модуль 1.3  20 15 - 5 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю** 

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, звіти з лабораторних 

занять тощо) 

Розподіл 

балів* 

Змістовий модуль 1.1 25 

Практичне завдання 1.1.1. «Підготовка наукового обгрунтування 

щодо необхідності створення природо-заповідного або курортно-

рекреаційного об’єкту» 

7 

Практичне завдання 1.1.2. «Розробка концепції проекту створення 

природо-заповідного або курортно-рекреаційного об’єкту» 

8 

Завдання до самостійної роботи 1.1.1. «Аналіз міжнародного досвіду 

організації рекреаційної діяльності в межах курортно-рекреаційних та 

природно-заповідних об’єктів» 

5 

Модульний тест ЗМ 1 5 

Змістовий модуль 1.2 25 

Практичне завдання 1.2.1. «Підготовка аналітичної частини проекту 

організації» 

7 

Практичне завдання 1.2.2. «Обґрунтування пропозицій щодо 

напрямів розвитку об’єкту» 

8 

Завдання до самостійної роботи 1.2.1. «Оформлення графічної 

частини проектної документації» 

5 

Модульний тест ЗМ 2 5 

Змістовий модуль 1.3 20 

Практичне завдання 1.3.1. «Розробка пропозицій утримання 

природно-заповідної або курортно-рекреаційної території» 

10 

Практичне завдання 1.3.2 «Підготовка презентативних матеріалів 

об’єкту проектування» 

5 

Модульний тест 5 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 
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90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
З методичними матеріалами по дисципліні можна ознайомитися на дистанційному курсі у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за 

посиланням: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=459 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. ДБН Б.2.2-2019. Планування та забудова територій. Затверджено Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 26.04.2019 р. № 104. К. : Мінрегіон України, 2019. – 177 с. 

2. ДБН В.2.2-10-2001. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. 

Затверджені наказом Держбуду України від 4.01.2001 р. № 2. К. : Держбуд України, 

2001. – 171 с. 

3. Дрогомирецький Я. М. Особливості організації туризму на 

природоохоронних територіях / Я. М. Дрогомирецький, Г. Є. Долгопола // 

Науковий вісник ІФНТУНГ. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ - 2008. - № 1 (17). – С. 

155-158. 

4. Закон «Про природно-заповідний фонд України» (№ 3180-XII від 

05.05.93) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 

5. Панченко Т. Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, 

інфраструктура [Монографія] / Т. Ф. Панченко. – К. : Логос, 2009. – 176 с. 

6. Пархісенко Л. В., Гребенюк Є. М., Гуцал О. В. та ін. Склад, зміст, 

порядок розроблення, погодження та затвердження проектів організації території 

ботанічних садів (Методичні рекомендації). – К. : Фітосоціоцентр, 2004. – 26 с. 

7. Пархісенко Л. В., Сесін В. А. Методичні рекомендації щодо проведення 

естетичної оцінки території з метою заповідання. – К. : Держ.служба запов.справи 

Мінекоресурсів України, 2003. – 28 с. 

8. Планировка и застройка курортов / Под общ. ред. В. Зарецкого. – К. : 

Будівельник 1969. – 2016 с. 

9. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа. Навчальний посібник. – К.: 

Арістей, 2007. – 480 с. 

10. Рудь Н.В. Оцінка рекреаційного навантаження на території Національного 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
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ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України [Електронний ресурс] / Н. 

В. Рудь // Автохтонні та інтродуковані рослини. – 2013. - Вип. 9. - С. 117-121. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/atiru_2013_9_20 

11. Руководство по формированию курортно-рекрационных систем / Ред кол. 

Т. Ф. Панченко (отв. ред.) и др. – М. : Стройиздат, 1984. – 180 с. 

12. Шулик В.В. Міжнародний досвід організації рекреаційної діяльності (на 

прикладі європейських країн) / В. В. Шулик // Дизайн, архітектура, образотворче 

мистецтво, археологія [відп.ред. В.М.Губарь]. –Полтава: ПІЕП. – 2006. – №3. –

С.43-51. 

13. Шулик В.В. Моделювання структури і функції рекреаційних систем / 

В.В.Шулик // Традиції та  новації у вищій  архітектурно-художній  освіті. – 

Х.:ХДАДМ, – 2007. – №4,5,6. – С.217-222. 

 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 
 

1. Аудиторії, оснащені проекторами і комп’ютерами. 

2. Навчальна література. 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/atiru_2013_9_20
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