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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Територіальне планування курортів і курортних зон 

Рівень вищої освіти  Магістр 

Викладач (-і) Доц. Польова Леся Васиівна 

Контактний телефон 

викладача 

+380509760145 

E-mail викладача polyovy@ukr.net 

Формат дисципліни Аудиторне вивчення, самостійна робота студентів з 

елементами дистанційного навчання 

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС – 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse

&id_cat=71&id_cou=1807 

Консультації Понеділок, вівторок – 15-00–17-00 год. 

2. Анотація до курсу 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Територіальне планування курортів і 

курортних зон» складена відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є особливості курортів та курортних 

зон, як територій для відпочинку. 

3. Мета та цілі курсу  

 Метою викладання дисципліни є: формування у студентів розуміння сутності та 

особливостей проектування курортів і курортних зон, як територій для відпочинку; 

ознайомлення студентів з структурою проектних робіт; формування уяви про масштаби 

проектування курортних зон, необхідність їх раціонального влаштування, експлуатації та 

охорони.   

Завдання: дати знання про стадії планування проекту, основні умови при 

проектувальних роботах, місце планувальних робіт у влаштуванні малих і великих 

курортних зон; ознайомити із схемами розселення населення у запроектованих курортних 

зонах та курортах, схемами функціонального зонування курортних зон. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати:  

– етапи територіального планування курортів 

– мережу курортів в Україні 

– курорні зони в Україні та в світі 

– основи територіального планування курортів 

– специфіку територіальної організацію господарства території  

– моделі розселення населення у запроектованих курортних зонах 

– зонування території курортної зони чи курорту 

– базові знання теоретичних засад проектування курортів та курортних зон 

– економіко-географічні підходи до формування планувальної основи концепції 

району 

– особливості та проблеми планування курортів і/або курортних зон. 

 

вміти:  

– проводити функціональне зонування територій курортних зон та курортів; 

– оцінювати можливості територіального проектування і районного планування в 

сучасних соціально-економічних умовах України 

– отримувати загальне уявлення про сукупність проектно-планувальних робіт для 

mailto:polyovy@ukr.net
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=71&id_cou=1807
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курортів і курортних зон 

– виділяти границі районів для територіального проектування та районного 

планування курортних територій 

– створювати схеми перспективного розвитку курортних зон 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 24 

семінарські заняття / практичні 16 

самостійна робота 50 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

I  Готельно-

ресторанна 

справа  

1  Нормативний / відбірковий 

  



ТЕМАТИКА КУРСУ 

Тема 

Лекції Семінарські (практичні, лабораторні) 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 
Форма 

заняття 
План  

З
а

в
д

а
н

н
я

, 

г
о

д
. Форма 

заняття 
План 

З
а

в
д

а
н

н
я

, 

г
о

д
. 

Тема 1. Суть поняття курорт.  

Лекція 

1. Суть понять курорт, 

курортна зона.  

2. Етапи створення 

курорту 

0 
Семі-

нарське 

заняття 

1.Сучасний стан 

курортної мережі 

України. 

2. Курортні зони 

0 5 Вересень 

Тема 2.  Мережа курортів України. 

Лекція 

1. Мережа курортів 

України. Їх види і 

класифікація. 

4 
Семі-

нарське 

заняття 

1. Збір інформації для 

проектованого 

територіального 

планування курорту. 

4 5 Вересень 

Тема 3. Курортна регіоналізація. 

Лекція 

1. Курортна 

регіоналізація.  

2. Курортні зони 

України. 

2 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Юридичний та  

правовий аспект 

територіального 

планування курортів та 

курортних зон на теренах 

України 

2 5 Вересень 

Тема 4. Загальні поняття основ 

територіального планування курортів 

Лекція 

1.   Загальні поняття   

      основ    

      територіального   

      планування курортів.  

2. Види   

територіального 

планування. 

3. Цілі та основні   

завдання 

територіального 

проектування. 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Соціально-економічні 

передумови планування 

курортних зон 

4 5+5 Вересень 

Тема 5. Загальні питання 

територіального планування курортів 

Лекція 

1. Загальні питання 

територіального 

планування 

курортів. 

2. Інженерна 

підготовка території.  

3. Розташування 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Стадії проектування  

територіальної 

організації курортів та 

курортних зон 

4 5+5 Жовтень 



дорожньої мережі і 

організація 

транспортного 

обслуговування.  

4. Використання 

водних ресурсів.  

5. Енерго-, газо-, тепло 

забезпечення.  

6. Розміщення об’єктів  

культурно-

побутового 

обслуговування. 

7. Охорона природи і 

покращення 

ландшафту 

Тема 6. Оцінка території 

Лекція 

1. Розвиток 

територіальної 

структури 

виробничих сил 

курорту і/або 

курортної зони.  

2. Комплексна оцінка 

території. 

3. Оцінка населення та 

трудових ресурсів.  

4. Проблеми розвитку 

інфраструктури 

курортної зони 

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Розроблення схеми  

функціонального 

зонування 

запроектованого об’єкту, 

території 

4 5+5 Жовтень 

Тема 7.  Курортне планування 

Лекція 

1. Територіальне 

проектування і 

курортне 

планування.  

2. Особливості 

розселення при 

проведенні деяких 

видів курортного 

планування.  

3. Розселення 

населення в 

курортних зонах.  

2 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Розроблення  

робочого проекту 

території для районного 

проектування 

2 5+5 Жовтень 



4. Оптимальна 

величина курортної 

зони. 

5. Регулювання росту 

курортів та 

курортних зон. 

Тема 8.  Районування території 

Лекція 

1.    Районування 

території – основа 

територіального 

проектування та 

планування курортів 

і/або курортних зон. 

2. Основні принципи     

районування.  

3.    Границі районів.  

4.    Функціональне      

       зонування території.  

6. Схема районного     

планування.  

7. Схеми 

перспективного    

розвитку курортів 

і/або курортних зон 

2 

Семі-

нарське 

заняття 

1.Екологічна криза як 

наслідок 

незбалансованого 

природокористування. 

2 5 Листопад 

Тема 9. Райони відпочинку 

Лекція 

1. Райони відпочинку. 

2. Розвиток туризму та 

відпочинку.   

3. Райони відпочинку – 

об’єкти 

територіального 

проектування і 

районного 

планування.  

4. Районне планування 

санаторно-курортних 

районів.  

5. Основні проблеми 

районного 

планування районів 

відпочинку та їх 

економіко-

4 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Основні проблеми  

районного планування 

районів відпочинку та їх 

економіко-географічні 

аспекти 

4 5+5 Листопад 



географічні аспекти. 

Тема 10. Екологічна криза як наслідок 

незбалансованого 

природокористування. 

Лекція 

1. Екологічна криза як 

наслідок 

незбалансованого 

природокористуванн

я. 

2. Регіональні 

особливості 

забруднення водних 

ресурсів. 

3. Проблеми 

екологізації 

енергетики. 

2 

Семі-

нарське 

заняття 

1. Обстеження районів  

і встановлення 

перспектив їх розвитку 

2 5 Листопад 



6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання 

курсу 

100 балів 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

5 балів 

Семінарські 

заняття 

5 балів 

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю 

26 балів 

7. Політика курсу 

Атмосферу довіри, взаєморозуміння, взаємоповаги потрібно будувати щоденно. 

Політика ректорату спрямована на академічну доброчесність, прозорість та законність 

діяльності. Задля цього розроблено та впроваджено «Положення про запобігання 

академічного плагіату», «Положення про Комісію з питань етики та академічної 

доброчесності», «Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Стефаника» і опубліковано їх на сайті. Викладеними в цих документах принципами 

(відповідальності, справедливості, академічної свободи, взаємоповаги, безпеки і 

добробуту, законності) та правилами поведінки студентів і працівників університету, які 

базують на відповідних законах, й керується кафедра готельно-ресторанної та курортної 

справи у своїй діяльності. В університеті діє «Гаряча лінія» з ректором, «Телефон довіри», 

більшість вступних іспитів проводиться за комп’ютерно-тестовими технологіями, а іспит 

за допомогою онлайн трансляції можна переглядати у реальному часі. Діяльність кафедри, 

ректорату з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється на основі чинного 

законодавства України.  

8. Рекомендована література 

1. Калуцький І.Ф., Клапчук В.М., Польова Л.В. Рекомендації щодо рекреаційного 

освоєння земель лісового фонду Делятинського держлісгоспу. Івано-Франківськ, 2004. 

143 с. 

2. Калуцький І.Ф., Клапчук В.М., Польова Л.В. Рекомендації щодо рекреаційного 

освоєння земель лісового фонду Осмолодського держлісгоспу. Івано-Франківськ, 2005. 

210 с. 

3. Клапчук В.М. Географія курортів світу : Навчально-методичний посібник. 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника : Електронний 

ресурс. Івано-Франківськ, 2012. 

4. Клапчук В.М. Методичні рекомендації з курсу «Організація рекреаційних послуг». 

Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. 55 с. 

5. Клапчук В.М. Організація рекреаційних послуг : Навчально-методичний посібник. 

Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. 263 с. 

6. Клапчук В.М. Основи санаторно-курортної справи : Навчально-методичний посібник. 

Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 136 с. 

7. Клапчук В.М. Природно-рекреаційні ресурси Українських Карпат : Навчально-

методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2007. 174 с. 

8. Клапчук В.М. Рекреалогія : Навчально-методичний посібник. Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника : Електронний ресурс. Івано-

Франківськ, 2012.  

9. Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне господарство світу та України : історія 

та сучасний стан, тенденції і моніторинг : Навчально-методичний посібник. Івано-

Франківськ : Фоліант, 2013. 408 с. 

10. Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний 



посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 272 с. 

11. Польова Л.В. Світове готельне господарство : Навчально-методичний посібник. Київ, 

Видавничий дім «АртЕк», 2019. 274 с. 
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