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Вступ 

 

В умовах екстенсивної та інтенсивної взаємодії суспільства і 
природи, зростання потреб суспільства в рекреації виникає 
об'єктивна необхідність в планомірному використанні природних 
багатств для задоволення потреб, тобто в організації особливого 
виду природокористування – рекреаційного. 

Розвиток рекреації та туризму в сучасному світі виступає 
невід'ємним фактором розширеного відтворення фізичних, 
інтелектуальних та емоційних сил людини. 

Мета: формування спеціальних знань з методологічних засад 
рекреаційної географії як науки, територіальної організації 
рекреаційно-туристичного господарства України і світу, яка в 
сучасних умовах перетворилася на вагомий і визначний чинник 
економічного розвитку. 

Завдання дисципліни полягає у вивченні теоретичних основ 
рекреалогії, пізнанні закономірностей виникнення, функціонування 
і розвитку територіально-рекреаційних систем, методів дослідження 
рекреаційної географії.  
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Завдання до практичних занять 

 

Завдання № 1. Розрахунок рекреаційного навантаження на 

територію 

Рекреаційне навантаження – комплексний показник антропо-
генного впливу (протягом комфортного періоду), який виражається 
кількістю відпочиваючих на одиниці площі, часом їх перебування 
на об'єкті рекреації і видом відпочинку.  
Рекреаційні навантаження бувають допустимі (оптимально та 

граничнодопустимі) і деструктивні (критичні та катастрофічні). 
При допустимих навантаженнях у природі зумовлюються зміни 
зворотного характеру, ландшафтні комплекси здатні до 
самовідновлення, але при цьому втрачаються деякі неістотні 
ландшафтні елементи і взаємозв'язки (в лісових ландшафтних 
комплексах (ЛК), наприклад, зрідження пологу деревостану і 
підросту, збіднення видового складу травостою). При критичних і 
катастрофічних рекреаційних навантаженнях відбуваються 
незворотні зміни інваріанта ЛК, корінна ломка ландшафтної 
просторово-часової структури. 
Природно-антропогенний процес, зумовлений стихійним ос-

воєнням території, що супроводжується деструктивними змінами 
природних ландшафтних комплексів, називають рекреаційною 

дигресією. 

Під час визначення величини рекреаційних навантажень на 
територію приймають такі геоекологічні принципи: 

-збереження ландшафтного різноманіття у процесі 
природокористування; 

-повсюдність і профілактичність природоохоронних заходів; 
-оптимізація взаємодії людини з природою; 

-раціональне використання пейзажної різноманітності ЛК, що 
передбачає рівномірне територіальне роз приділення рекреантів. 
Для визначення рекреаційного навантаження використовуються 

такі параметри: 
-одночасна кількість відпочиваючих (об’єднаних спільністю 

такого виду відпочинку) на одиниці площі за обліковий період 
(люд/га); 
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-сумарний час кожного виду відпочинку на одиниці площі за 
обліковий період (год/га); 

-тривалість облікового періоду в годинах (можлива тривалість 
відпочинку в середньому за день береться 8 год., 1 рік – 8760 год.) 

 

Одиницею виміру рекреаційного навантаження є люд.год/га, або 
люд.день/га. Для практичного використання більш зручна остання – 

люд.день/га. За необхідності ця одиниця трансформується в більш 

укрупнені – люд.сезон/га, люд.рік/га. 
Поняття люд.день/га означає, що протягом всього комфортного 

періоду на ділянці площею 1 га щоденно по 8 год. відпочиває один 
чоловік. Якщо взяти, приміром, 0,1 люд.день/га, то це значить, що 
на ділянці площею 1 га щоденно протягом комфортного періоду 1 

людина відпочиває вже вдесятеро менше часу, тобто приблизно 50 

хв. Останнє вважається рівноцінним рекреаційному навантаженню 

від проходження 50 людей ділянкою 1 га за 1 хв. 
 

Рекреаційне навантаження визначають за формулою: 

S

TK
P

×
=  

P – рекреаційне навантаження, люд.год/га; 
K – кількість рекреантів; 
T – тривалість окремого виду відпочинку, год(днів);  
S – площа території рекреаційного впливу. 

 

Показники для розрахунку вибираються за варіантом з додатку 
1. 
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Завдання № 2. "Оцінка рекреаційної інформації, доступної 

рядовому споживачеві й необхідної 

для прийняття рішень про щорічний відпочинок" 

1. Проаналізуйте місячний обсяг регіональних періодичних 
видань – щотижневиків і журналів, а також спеціалізованих 
туристських видань на предмет змісту в них інформації 
рекреаційного плану про ваш регіон. 

2. У мережі Інтернет знайдіть рекламні/довідкові відомості про 
регіон вашого проживання. 

3. Відвідаєте книгарні й кіоски, що поширюють періодичні 
видання, і складіть список наявної в цей момент у продажі 
рекламно-довідкової й спеціальної туристської літератури про ваш 

регіон (спеціалізовані періодичні видання, довідники-путівники по 
містах регіону, буклети/брошури окремих визначних пам'яток, 
туристські карти й т.п. ). 
Аналіз зібраного масиву інформації: 
1. Розділіть всю знайдену вами інформацію на три умовні групи 

– (а) рекламні оголошення, (б) змістовна інформація – позитивні 
відомості, (в) критичні/негативні матеріали. 

2. Обробивши зібрану інформацію, знайдіть відповідь на 
наступні питання: 

- яка інформація – рекламна або змістовна, позитивна або 
негативна – переважає в масиві публікацій? 

- в якому обсязі освітлені в доступних інформаційних джерелах 
ті або інші складові рекреаційної сфери – транспортне й 
екскурсійне обслуговування, можливості розміщення в готелях/у 
приватному секторі, пункти громадського харчування, лікувально-
оздоровчі послуги для рекреантів і т.д. ? 

- наскільки рівномірно освітлені в публікаціях різні регіони 
вашого суб'єкта федерації? 

- чи дає дана інформація можливість скласти певне враження про 
регіон і різні його райони, зрозуміти, які рекреаційні послуги 
пропонує в сучасний момент ваш регіон і який рівень цін на 
туристський сервіс? 
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- як рекреаційна інформація сполучається із загальною 

спрямованістю публікацій про регіон у загальнодержавних 
виданнях? 

3.На підставі проведеного аналізу зробіть висновок про стан 
інформаційного ринку рекреаційних послуг регіону – які пробіли 
існують у масиві публікацій; наскільки наявна рекреаційна 
інформація доступна рядовому споживачеві; чи зможе споживач 
рекреаційних послуг на підставі реально циркулюючої інформації 
вибрати ваш регіон як місце для відпочинку в наступному сезоні. 
Район для оцінки вибирається згідно додатку 2. 

 

Завдання № 3. "Оцінка доступності рекреаційного об'єкта для 

різних груп потенційних споживачів рекреаційного сервісу" 

З огляду на сформований образ регіону як центра відпочинку, 
оцініть його сучасну доступність як рекреаційного об'єкта для 
потенційних споживачів рекреаційних послуг, а саме "стандартної" 

родини середнього статку із чотирьох чоловік (двоє дорослих і двоє 
дітей середнього шкільного віку), що постійно проживає в: 
а) Рівному (Україна), 
б) Любліні (Польща), 
в) Тбілісі (Грузія). 
Регіон для оцінки залишається згідно завдання 2. 

Оцінка виробляється на підставі бальної шкали, від "1" (дуже 
низька доступність) до "5" (дуже висока доступність), де 
виділяються наступні види доступності рекреаційного об'єкта: 

1.Інформаційна доступність: 
-наявність повної й різноманітної інформації про об'єкт, а саме - 

широка циркуляція путівників і загальної довідкової літератури на 
різних мовах; 

-можливість одержання вичерпної інформації про регіон від 
туристських операторів і агентств, 

-існування спеціалізованих інформаційних служб при 
консульських відділах посольств України в різних країнах, 

-існування діючої й регулярно обновлюваної інформаційної 
"сторінки регіону" в Інтернеті (на різних мовах). 

2.Формальна доступність: 
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-існування однозначної, налагодженої, доступної для споживача 
системи одержання в'їзних/транзитних віз; 

-можливість апеляції до вищих інстанцій у випадку перевищення 
владою повноважень/порушення правил паспортного контролю. 

3.Транспортна доступність: 
-наявність прямих авіасполучень і залізничних маршрутів; 
-можливість і простота використання особистого 

автотранспорту; 
-якість транспортних послуг, у тому числі зручність 

устаткування автострад, залізничних вокзалів, аеропортів з погляду 
туристів з дітьми. 

4.Фінансова доступність: 
-рівень цін на рекреаційні послуги; 
-відповідність цін на сервіс якості надаваних послуг; 
-наявність спектра альтернативних послуг (готелів різних 

категорій, сімейних пансіонів, ресторанів/кафе, що обслуговують 
спеціальні потреби відпочиваючих – лікувальне харчування, 
вегетаріанське й т.д.), 

-відповідність цін на рекреаційні послуги в регіоні рівню цін у 
конкуруючих регіонах. 

5.Практична доступність рекреаційних послуг у регіоні: 
-існування інформаційних служб/бюро, що допомагають що 

туристам організувати перебування в регіоні відповідно до їх 
смаків, специфічних (мовних, вікових, соціальних, фізичних) вимог 
й фінансових можливостей; 

-наявність мережі готелів і місць громадського харчування (у 
тому числі безпосередньо в аеропортах і поблизу вокзалів), що 
відповідають різним смакам і рівням статку; 

-зручність і встаткування пляжів, прогулянкових 
стежок/маршрутів, садово-паркових комплексів і т.д. ; 

-можливість оренди автотранспорту; 
-наявність послуг, орієнтованих на задоволення специфічних 

вимог дітей (дитяче харчування, спеціальні розваги, можливість 
організації догляду за дітьми). 

6.Альтернативна доступність: 
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-проблематичність придбання путівок/туристських пакетів і 
можливість «неорганізованих» подорожей; 

-наскільки виграшно може оцінюватися регіон з погляду 
відпочинку в порівнянні з конкуруючими регіонами. 
Виконання роботи: 
Провести оцінки доступності рекреаційного об'єкта: 
1 бал – дуже низька; 2 бали – низька; 3 бали – середня; 4 бали –

висока; 5 балів – дуже висока доступність.  
Сумарна оцінка доступності регіону як рекреаційного об'єкта з 

погляду тієї або іншої родини не повинна перевищувати 30 балів і 
бути менш 6 балів. 

 

Для оцінки сучасної доступності регіону як рекреаційного 
об'єкта заповнити наступну таблицю: 

 

Доступність 

регіону 

як рекреаційного 

об’єкта: 

З точки зору туристів з: 

Рівного Любліна Тбілісі 

1) інформаційна    

2) формальна    

3) транспортна    

4) фінансова    

5) практична    

6) альтернативна    

Сумарна оцінка:    

 

На підставі зробленої оцінки зробіть висновок щодо перспектив 
сімейного відпочинку в регіоні в майбутньому сезоні. Жителі яких 
регіонів, швидше за все, виберуть ваш регіон як місце для 
відпочинку своєї родини? 

Які практичні рекомендації ви могли б дати для того, щоб 
зробити сімейний відпочинок у своєму регіоні більше доступним і, 
відповідно, привабливим для різних груп потенційних споживачів? 
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Завдання № 4. "Просторово-часовий аналіз поводження 

рекреантів під час сезонної рекреації" 

 

Проаналізуйте просторово-тимчасове поводження на 
Чорноморському узбережжі Херсонщини наступних груп 
відпочиваючих, які прибули в смт. Лазурне з континентальних 
регіонів України: 

1-й варіант – родина середнього статку із двома дітьми 
молодшого шкільного віку, що зупинилася на приватній квартирі в 
смт.Лазурне Херсонської області; 

2-й варіант – група молодих людей-студентів скромного статку 
(чотири чоловіка 20-25 років), які зупинився в палатковому 
містечку в курортному районі Більшовик (с. Більшовик, 
Голопристанський район, Херсонської області); 

3-й варіант – подружня пара передпенсійного віку з високим 

рівнем доходів, що відновлює здоров'я в санаторно-оздоровчому 
комплексі «Гілея» (смт. Лазурне Херсонської області). 
Додаткові умови: всі відпочиваючі вперше відвідують 

Скадовський (Голопристанський) район; їх перебування триває два 
тижні; відпочинок доводиться на першу половину серпня. 
Складіть докладний можливий розклад одного "рядового" дня 

зазначених груп відпочиваючих, побудувавши цей день приблизно, 
за наступним зразком: 

-пробудження (приблизно в 07.00) і гігієнічні процедури; 
-сніданок; 
-рекреаційні елементарні заняття у першій половині дня 

(приблизно до 13.00); 

-обід; 
-рекреаційні елементарні заняття в другій половині дня 

(приблизно до 19.00); 

-вечеря; 
-вечірні рекреаційні елементарні заняття; 
-гігієнічні процедури й сон (приблизно в 22.00). 

Під час аналізу зверніть особливу увагу на наступні аспекти 
можливості організації дня різними групами відпочиваючих:  
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-кількість часу, затрачувана безпосередньо на рекреаційну 
діяльність (прогулянки й екскурсії, відпочинок на пляжі, 
відвідування розважальних об'єктів і т.п. ) і на самообслуговування 
(організація харчування, гігієнічні процедури);  

-практичні побутові зручності/незручності перебування на 
відпочинку (організація догляду за дітьми, можливості прання 
особистих речей і т.п. );  

-потенційна розмаїтість занять розглянутих груп відпочиваючих, 
виходячи з реальних можливостей, обумовлених віком, рівнем 

статку, соціальним статусом і, відповідно, вимогами до рівня 
рекреаційного сервісу, а також тривалістю їхнього перебування на 
відпочинку й погодно-кліматичних умовах під час відвідування 
ними Чорноморського узбережжя; 

-з огляду на практичні можливості організації відпочинку на 
Чорноморському узбережжі, визначіть, на які групи відпочиваючих 
найбільше орієнтована сформована система рекреаційних послуг і, 
відповідно, хто з рекреантів виявляється в більше кращому 
становищі. 
Проаналізувавши реальні можливості різних груп рекреантів в 

організації свого відпочинку на Чорноморському узбережжі, зробіть 
висновок про потенційну відтворюваність потоків відпочиваючих – 

іншими словами, спробуйте визначити, чи виникне в розглянутих 
групах рекреантів у наступному курортному сезоні бажання знову 
відвідати район смт. Лазурне з рекреаційними цілями? 
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Додаток 1 

 

Показники для розрахунку рекреаційного навантаження 

 

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год га люд год га люд год га люд год га 

12 4 25 11 5 22 19 6 50 16 2 16 6 3 8 

Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 Варіант 10 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год га люд год га люд год га люд год га 

7 4 10 15 3 6 55 4 12 3 2 64 9 2 26 

Варіант 11 Варіант 12 Варіант 13 Варіант 14 Варіант 15 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год га люд год га люд год га люд год га 

16 8 6 5 8 16 45 6 19 3 8 12 14 5 23 

Варіант 16 Варіант 17 Варіант 18 Варіант 19 Варіант 20 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год га люд год га люд год га люд год га 

9 3 22 15 4 66 69 8 3 2 1 69 15 6 12 

Варіант 21 Варіант 22 Варіант 23 Варіант 24 Варіант 25 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год га люд год га люд год га люд год га 

8 3 11 12 4 18 23 5 12 59 4 87 28 6 11 

Варіант 26 Варіант 27 Варіант 28 Варіант 29 Варіант 30 

K T S K T S K T S K T S K T S 

люд год га люд год га люд год га люд год га люд год га 

34 5 96 87 6 22 18 3 64 7 2 83 16 9 21 
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Додаток 2 

Список рекреаційних мезорайонів для завдань 2, 3 

Європейський рекреаційний макрорайон, мезорайони: 

1) Прибалтійський (Польща, Латвія, Литва, Естонія); 
2) Центральний (Чехія, Словаччина, Угорщина); 
3) Причорноморський (Румунія, Болгарія, Україна, Молдова); 
4) Адріатичний (Сербія, Чорногорія, Словенія, Хорватія, Боснія 

та Герцеговина, Македонія, Албанія); 
5) Піренейський (Іспанія, Португалія, Андорра, володіння 

Великої Британії - Гібралтар); 
6) Апенніно-Мальтійський (Італія, Ватикан, Сан-Маріно, 

Мальта); 
7) Греція; 
8) Франція та Монако; 
9) Німеччина і країни Бенілюкс (Бельгія, Нідерланди, 

Люксембург); 
10) Альпійський (Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн); 
11) Велика Британія та Ірландія; 
12) Країни Європейської Півночі (Швеція, Норвегія, Данія, 

Фінляндія, Ісландія); 
13) Білорусь і європейська частина Росії.  
Азійський рекреаційний макрорайон, мезорайони: 

14) Південно-Західна Азія (Туреччина, Кіпр, Іран, Афганістан, 
Бахрейн, Ірак, Саудівська Аравія, Кувейт, Об'єднані Арабські 
Емірати, Оман, Ізраїль, Палестинська автономія); 

15) Південна Азія (Індія, Бутан, Пакистан, Бангладеш, Непал, 
Шрі-Ланка, Мальдівська Республіка); 

16) Південно-Східна Азія (Сінгапур, Малайзія, Бруней, Таїланд, 
Камбоджа, В'єтнам, Лаос, М'янма, Індонезія, Східний Тімор, 
Філіппіни); 

17) Східна Азія (Китай, Японія, Монголія, КНДР, Республіка 
Корея); 

18) Закавказзя (Азербайджан, Вірменія, Грузія); 
19) Центральна Азія (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, 

Таджикистан, Киргизстан); 
20) Азійська частина Росії. 
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Африканський рекреаційний макрорайон, мезорайони: 

21) Північна Африка (Південносередземноморський) (Марокко, 
Туніс, Алжир, Лівія, Єгипет, іспанські володіння Сеута і Мелілья); 

22) Західна Африка (Приатлантичний) (Маврикій, Сенегал, 
Гвінея, Ліберія, Сьєрра-Леоне, Гана, Кот-д'Івуар, Камерун, Конго, 
Демократична Республіка Конго (до липня 1997 р. Заїр), Габон, 
Того, Бенін, Нігерія, Західна Сахара, Екваторіальна Гвінея, Гвінея-
Бісау, Гамбія, Кабо-Верде, Сан-Томе і Принсіпі); 

23) Східна Африка (Кенія, Сомалі, Танзанія, Уганда, Руанда, 
Бурунді, Судан, Ефіопія, Еритрея, Джибуті); 

24) Внутрішній (Малі, Нігер, Чад, Буркіна-Фасо, 
Центральноафриканська Республіка); 

25) Південна Африка (Ангола, Замбія, Малаві, Зімбабве, 
Ботсвана, Намібія, Мозамбік, Південно-Африканська Республіка, 
Лесото, Свазіленд); 

26) Острівний (Мадагаскар, Коморські Острови, Маврикій, 
Сейшельські Острови). 
Північноамериканський рекреаційний макрорайон, 

мезорайони: 

27) Канада та США (Канада, США, самоврядна частина Данії - 
Гренландія; володіння: Великої Британії - Бермудські Острови, 
Франції - Сен-П'єр і Мікелон); 

28) Мексика. 
Центральноамерикансько-Карибський рекреаційний 

макрорайон, мезорайони: 

30) Центральна Америка (Гватемала, Беліз, Нікарагуа, 
Сальвадор, Коста-Рика, Гондурас, Панама); 

31) Країни Карибського басейну та Вест-Індія (Багамські 
Острови, Куба, Ямайка, Гаїті, Домініканська Республіка, Тринідад і 
Тобаго, Антигуа та Барбуда, Барбадос, Гренада, Домініка, Сент-
Вінсент і Гренадини, Сент-Кристофер і Невіс, Сент-Люсія, а також 

території, які належать США (Пуерто-Рико), Нідерландам (о. 
Аруба, Нідерландські Антильські Острови), Великій Британії 
(Кайманові острови, Монтсеррат, Теркс і Кайкос, Віргінські 
Британські Острови). 
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Південноамериканський рекреаційний макрорайон, 

мезорайони: 

32) Північний (Венесуела, Гайана, Суринам, Колумбія і 
заморська територія Франції - Гвіана); 

33) Центрально-Східний (Бразилія, Парагвай і Уругвай); 
34) Західноандійський (Еквадор, Перу, Болівія); 
35) Південноандійський (Чилі, Аргентина, Фолклендські, або 

Мальвінські, Острови, де-факто належать Великій Британії). 
Австралійсько-Океанійський рекреаційний макрорайон, 

мезорайони: 

36) Австралія та Нова Зеландія; 
37) Океанія (Папуа-Нова Гвінея, Соломонові Острови, Фіджі, 

Тувалу, Тонга, Палау, Маршаллові Острови, Вануату, Кірибаті, 
Науру, Західне Самоа, Федеративні Штати Мікронезії, а також 

володіння Франції (Каледонія, Французька Полінезія) та Північні 
Маріанські Острови, які знаходяться під опікою США). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


