МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Рівненський державний гуманітарний університет
Психолого-природничий факультет
Кафедра екології, географії та туризму

Методичні рекомендації
до виконання самостійної роботи студента
з дисципліни
«МЕТОДИКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
для студентів денної та заочної форми навчання
спеціальності 014 Середня освіта. Географія
015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування)

Рівне 2019

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студента з дисципліни
«Методика туристично-рекреаційних досліджень» для студентів денної та
заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Географія) та 015
Професійна освіта (Туристичне обслуговування) / Уклад. О.О.Якута. – Рівне:
РДГУ, 2019. – 12 с.

Укладач: О.О. Якута, старший викладач кафедр екології, географії та туризму

Методичні рекомендації складено відповідно до робочої програми дисципліни
«Методика туристично-рекреаційних досліджень» для студентів денної та
заочної форми навчання.

Затверджено на засіданні кафедри екології, географії та туризму протокол
№1 від 16 .01.2019 р.

Пояснювальна записка
Самостійне опрацювання навчального матеріалу за будь-якою
дисципліною з навчального плану вищої школи є запорукою успішного
формування кваліфікованого фахівця.
Методологія організації самостійної та індивідуальної роботи передбачає
переорієнтацію із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану
форму та на організацію самоосвіти студента.
Студенти повинні не лише засвоїти відповідну навчальну програму, а й
набути навичок самостійної роботи.
Самостійна робота дозволяє студентам ефективно відпрацьовувати
професійні вміння і навички. Така робота повинна бути індивідуальною із
врахуванням рівня творчих можливотсей студентів, їх навчальних здобутків,
інтересів, потреб, навчальної активності тощо.
У підготовці бакалаврів на спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)
та 015 Професійна освіта (Туристичне обслуговування) дисципліні «Методика
туристично-рекреаційних досліджень» відводиться важливе місце, оскільки на
сьогодні питання відпочинку та рекреації цікавлять все більшу кількість людей
та спеціалізованих установ.
Набуття власного досвіду, вміння критично та комплексно оцінювати
рекреаційні комплекси та зони відпочинку, бачити численні проблеми у
функціонуванні цих систем і пропонувати їх вирішення на шляху забезпечення
їх сталості, – все це неможливе без постійного, тривалого самостійного
опрацювання матеріалу за програмою дисципліни.
При вивченні дисципліни «Методика туристично-рекреаційних
досліджень» самостійна робота студентів складається з таких компонентів:
- Опрацювання рекомендованих та власно знайдених літературних
джерел;
- Робота з інформаційно-довідниковими джерелами в мережі Internet;
- Перегляд навчальних та науково-популярних мультимедійних
презентацій;
- Виконання розрахунково-графічних робіт;
- Екскурсії територією міста та приміською зоною з метою визначення та
вивчення ландшафтів та їх біотичних та рекреаційних компонентів;
- Підготовка доповідей та участь у наукових та науково-практичних
конференціях.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів
№

Назва теми

з/п

Кількість
годин

1.

Класифікація методів, що використовуються в
рекреаційно-географічних дослідженнях, та їх зміст:
загальнонаукові
(історичний,
порівняння,
метод
системного
аналізу
та
ін.),
міждисциплінарні
(математичні та математико-статистичні, економічні,
ландшафтні, картографічні, методи соціологічних
досліджень та ін.), спеціальні (метод рекреаційного
районування, експертних оцінок, і ін.).

4

2.

Види туристської інформації в системі Інтернет.

2

3.

Види туристських карт, атласів, путівників.

2

4.

Принципи оцінювання, критерії відбору основних
елементів оцінки і побудова оціночних шкал. Шкала
вимірювань і шкала оцінок

4

5.

Сутність фізіологічної, технологічної, естетичної оцінки
рекреаційно-географічних умов курортних районів

2

6.

Методи фізіологічної оцінки кліматичних умов. Вплив
кліматичних умов на організм людини: комфортні,
субкомфортні, дискомфортні типи погоди. Метод умовних
температур. Фізіологічна класифікація клімату Е. Ратнера

6

7.

Рекреаційна оцінка типів погоди Н.А. Данилової.
Технологічний аспект оцінки природно-рекреаційного
потенціалу території, схема обмежень рекреації

4

8.

Естетична оцінка природних ландшафтів і показники
пейзажного різноманіття. Бальна оцінка контрастності
пейзажу. Шкала оцінки пейзажної виразності

3

9.

Методика вивчення та оцінки гідрографічної мережі і
заболоченості.
Функціональні,
санітарно-гігієнічні,
естетичні аспекти оцінки водного об'єкта для рекреації

2

10.

Показники технологічної оцінки водних об'єктів для
купально-пляжного відпочинку і водно-спортивних
занять.

2

11.

Методика вивчення та рекреаційної оцінки рельєфу

2

12.

Методика вивчення рослинного покриву для рекреації:
оцінка видового складу, фітотерапевтичних, естетичних
властивостей.

2

13.

Показники ступеня сприятливості лісових насаджень для
різних видів відпочинку

3

14.

Вплив антропогенної діяльності на рекреаційні
ландшафти, вплив рекреації і туризму на окремі
компоненти природного комплексу

4

15.

Методи визначення екологічно допустимих навантажень
на ландшафт: метод пробних майданчиків, трансектний
метод, реєстраційно-вимірювальний метод.

2

16.

Стійкість компонентів ландшафту до рекреаційних
навантажень

2

17.

Стадії рекреаційної дигресії, методи її запобігання.

3

18.

Шкала стадій рекреаційної дигресії.

3

19.

Поняття про рекреаційну ємності території

2

20.

План-схема вивчення і оцінки історико-культурного
потенціалу туристичного центру, регіону: топоніміка
краю, загальна чисельність пам'ятників, тематична
структура (пам'ятки археології, історії, архітектури,
мистецтва, етнографії, виробництва, природи і садовопаркового мистецтва і ін.)

6

21.

Застосування методів кореляційного, регресійного аналізу
в рекреаційних дослідженнях.

2

22.

Вивчення динамічних рядів

2

23.

Основні напрямки соціологічного вивчення рекреаційної
діяльності та туризму. Сутність і етапи соціологічного
дослідження

4

24.

Коефіцієнт туристичної вибірковості

4

25.

Разом

72

Для контролю самопідготовки студентів необхідно
контрольну роботу згідно з варіантами завдань.

виконати

Варіант 1
1. Історичний
метод
дослідження
у
туристично-рекреаційних
дослідженнях.
2. Санітарно-гігієнічні аспекти оцінки водного об'єкта для рекреації.
3. Шкала стадій рекреаційної дигресії.

1.
2.
3.

Варіант 2
Метод порівняння у туристично-рекреаційних дослідженнях.
Бальна оцінка контрастності пейзажу.
Стадії рекреаційної дигресії, методи її запобігання.

1.
2.
3.

Варіант 3
Метод системного аналізу у туристично-рекреаційних дослідженнях.
Функціональні аспекти оцінки водного об'єкта для рекреації.
Поняття про рекреаційну ємність території.

Варіант 4
1. Математичні та математико-статистичні методи у туристичнорекреаційних дослідженнях.
2.
Методика вивчення рослинного покриву для рекреації: естетичні
властивості.
3. Коефіцієнт туристичної вибірковості
Варіант 5
1. Економічні методи у туристично-рекреаційних дослідженнях.
2. Шкала оцінки пейзажної виразності
3. Методи визначення екологічно допустимих навантажень на ландшафт:
трансектний метод.

1.
2.
3.

Варіант 6
Ландшафтні методи у туристично-рекреаційних дослідженнях.
Рекреаційна оцінка типів погоди Н.А. Данилової.
Естетичні аспекти оцінки водного об'єкта для рекреації

Варіант 7
1. Картографічні методи у туристично-рекреаційних дослідженнях.
2. Шкала вимірювань і шкала оцінок
3. Вплив рекреації і туризму на окремі компоненти природного комплексу
Варіант 8
1. Методи соціологічних досліджень у туристично-рекреаційних
дослідженнях.
2. Методика вивчення та оцінки гідрографічної мережі і заболоченості.
3. Методика вивчення та рекреаційної оцінки рельєфу

Варіант 9
1. Метод рекреаційного районування у туристично-рекреаційних
дослідженнях.
2.
Стійкість компонентів ландшафту до рекреаційних навантажень
3. Метод умовних температур.
Варіант 10
1. Метод експертних оцінок у туристично-рекреаційних дослідженнях.
2. Фізіологічна класифікація клімату Е. Ратнера
3. План-схема вивчення і оцінки історико-культурного потенціалу
туристичного центру, регіону.
Варіант 11
1. Види туристської інформації в системі Інтернет.
2. Показники технологічної оцінки водних об'єктів для купальнопляжного відпочинку.
3. Застосування методів кореляційного, регресійного аналізу в
рекреаційних дослідженнях.
Варіант 12
1. Види туристських карт, атласів, путівників.
2. Сутність фізіологічної оцінки рекреаційно-географічних умов курортних
районів,
3. Естетична оцінка природних ландшафтів і показники пейзажного
різноманіття.
Варіант 13
1. Естетична оцінка рекреаційно-географічних умов курортних районів.
2. Вплив антропогенної діяльності на рекреаційні ландшафти,
3. Методика вивчення рослинного покриву для рекреації: оцінка видового
складу, Методика вивчення рослинного покриву для рекреації: фітотерапевтичні
властивості,
Варіант 14
1. Технологічний аспект оцінки природно-рекреаційного потенціалу
території, схема обмежень рекреації
2. Показники технологічної оцінки водних об'єктів для водно-спортивних
занять.
3. Субкомфортні типи погоди,
Варіант 15
1. Вплив кліматичних умов на організм людини: комфортні типи погоди,
2. Показники ступеня сприятливості лісових насаджень для різних видів
відпочинку
3. Методи визначення екологічно допустимих навантажень на ландшафт:
метод пробних майданчиків,
Варіант 16
1. Технологічна оцінка рекреаційно-географічних умов курортних районів.
2. Дискомфортні типи погоди.

3. Принципи оцінювання, критерії відбору основних елементів оцінки і
побудова оціночних шкал.
Варіант 17
1. Методи визначення екологічно допустимих навантажень на ландшафт:
реєстраційно-вимірювальний метод.
2. Функціональні аспекти оцінки водного об'єкта для рекреації.
3. Методи фізіологічної оцінки кліматичних умов.

Індивідуальне завдання «Туристично-рекреаційний профіль міста»
Це завдання виконується на прикладі одного міста, яке студенти
вибирають самостійно. Робота полягає у самостійному зборі інформації з різних
джерел та поданні її у структурованому вигляді за планом.
Туристично-рекреаційний профіль міста ……….
1. Географічне положення
1.1. Географічні координати
1.2. Країна, положення на карті
1.3. Природна зона
1.4. Адміністративний статус міста
1.5. Сучасна площа
1.6. Сучасна чисельність населення
2. Природна підсистема
2.1. Рельєф місцевості
2.2. Особливості клімату
2.3. Гідрографія
2.4. Міські насадження
3. Історія
3.1. Історія виникнення міста
3.2. Топоніміка міста
3.3. Тип просторової структури міста
4. Сучасний стан
4.1. Сучасний економічний профіль міста
4.2. Транспортна мережа
4.3. Інженерна інфраструктура
4.4. Демографічний та етнокультурний профіль міста
4.5. Освіта, мистецтво, культура.
4.6. Пам’ятки історії та культури.
4.7. Перспективи розвитку міста.
На основі проаналізованої інформації зробити висновок про туристичну
привабливість території міста та рекреаційне навантаження.

Рекомендована література
Базова
1. Бейдик О. О. Рекреаційні ресурси України : навч. посіб. / О. О. Бейдик. – 3-е
видання перероб. та допов. – К. : Альтерпрес, 2011. – 462 с.
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туризму і рекреаційної географії. / О.О. Бейдик – К.: РВЦ «Київський
університет», 1997. – 300 с.
3. Гулич О. І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих
територій: питання теорії і практики : монографія / О. І. Гулич. – Львів : ІРД
НАН України, 2007. – 208 с.
4. Захарченко П. В. Модели экономики курортно-рекреационных систем :
монография / П. В. Захарченко. – Бердянск : Ткачук А. В., 2010. – 392 с.
5. Іванунік В.О. Концепції оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів : навч.
посібник / В. О. Іванунік. – Чернівці : Чернівецький національний
університет, 2011. – 84 с.
6. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. –
Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 324 с.
7. Кравців B. C. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери :
наукове видання / B. C. Кравців, Л. С. Гринів, М. В. Копач, С. П. Кузик. – К. :
Вища школа, 2002. – 245 с.
8. Кузик С. П. Географія туризму : навчальний посібник. / С.П. Кузик. - K.:
Знання, 2011. – 271 с.
9. Лукьянова Л. Г. Рекреационные комплексы: уч. пос. / Л. Г. Лук’янова. – К. :
Вища шк., 2004. – 346 с.
10.Масляк П. О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П. О. Масляк. – К. : Знання,
2008. – 343 с.
11.Масляк П.О. Рекреаційна географія. Навчальний посібник. / П.О. Масляк. K.:
Знання, 2008. – 343 с.
12.Мацола В. І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / В. І. Мацола. – Л.
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