Питання до іспиту з дисципліни
«Рекреаційне природокористування».
1. Об’єкт, предмет, мета та завдання курсу рекреаційне природокористування.
Закони, принципи і правила природокористування.
2. Природокористування: об’єкт, предмет, завдання.
3. Закони, принципи і правила природокористування.
4. Сутнісні категорії рекреаційного природокористування.
5. Роль і місце рекреаційного і заповідного природокористування у
збалансованому розвитку території.
6. Ландшафтні системи як об’єкти рекреаційного природокористування.
7. Концепція сталого (збалансованого) розвитку території.
8. Концепція екомереж.
9. Методи дослідження проблем природокористування.
10. Природні рекреаційні ресурси та підходи до їх оцінки.
11. Історико-культурні рекреаційні ресурси і підходи до їх оцінки.
12. Рекреаційний потенціал території та його оцінювання.
13. Види рекреаційної діяльності і їх вплив на природне середовище.
14. Негативний вплив рекреаційних закладів на природні комплекси.
15. Нормування антропогенних рекреаційних навантажень.
16. Методика визначення максимального рекреаційного навантаження на
природні комплекси.
17. Найважливіші критерії під час оцінки рекреаційного навантаження на
природні системи.
18. Рекреаційна стійкість природних систем та аналіз чинників від яких вона
залежить.
19. Стадії рекреаційної дигресії ландшафтів.
20. Нормування рекреаційних навантажень і оптимізація природокористування.
21. Категорії БЗ, НПП і РЛП, їх функціональне зонування, особливості режимів
природокористування функціональних зон.
22. Поліфункціональні заповідні території (біосферні заповідники, національні
природні парки, регіональні ландшафтні парки) як об’єкти рекреаційного і
заповідного природокористування.
23. Характеристика мережі біосферних заповідників і транскордонних
резерватів, НПП і РЛП в Україні.
24. Історична ретроспектива формування концептуальних засад національної
рекреаційної системи.
25. Рекреаційні комплекси, регіональні рекреаційні системи, туристськорекреаційні регіони.
26. Характеристика туристсько-рекреаційних регіонів України (ТРР):
Кримський, Причорно-морсько-Приазовський, Карпатський, Поліський,
Подільський, Лівобережно-Дніпровський.
27. Характеристика чинників, які впливають на розвиток рекреаційної
діяльності.
28. Cутність екомережевого підходу до збереження природи.
29. Екомережі як середовище рекреаційного природокористування.
30. Екомережі і регіональні рекреаційні системи.
31. Сутність оптимізації геосистем.

32. Засади оптимізації регіонального природокористування.
33. Підходи щодо оптимальної ландшафтно-екологічної організації території
(ЛЕОТ).
34. Критерії за якими проводять оптимізацію геосистем.
35. Сучасні концепції природокористування.
36. Структура природокористування, його види.
37. Специфіка заповідного і рекреаційного природокористування.
38. Підходи щодо оцінки природних та історико-культурних рекреаційних
ресурсів.
39. Методика оцінки рекреаційних навантажень на геосистеми.
40. Дигресія ландшафтів в межах екологічних стежок НПП і РЛП.
41. Оцінка ступеня дигресії.
42. Особливості рекреаційного природокористування в межах заповідних
територій.
43. Особливості рекреаційного природокористування в межах біосферних
заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних
парків.
44. Особливості рекреаційного природокористування у штучно створених
заповідних територіях.
45. Багатофункціональна роль екомереж.
46. Поняття раціонального рекреаційного природокористування, його цілі.
47. Шляхи регулювання рекреаційного навантаження на природу:
випереджувальні та інші заходи.
48. Поняття рекреаційна дигресія, рекреаційне навантаження, рекреаційна
ємність території (екологічна, психологічна, соціальна).
49. Методика визначення рекреаційної ємності.
50. Проект Green Кеу.
51. Сутнісні категорії рекреаційного природокористування. Рекреаційна
територія. Рекреаційний об’єкт. Рекреаційна місткість. Рекреаційне
навантаження.
52. Об’єкт, предмет, мета та завдання курсу рекреаційне природокористування.
Закони, принципи і правила природокористування.
53. Рекреаційні ресурси природного походження: кліматичні, гідрологічні,
геоморфологічні, біологічні, об’єкти природно-заповідного фонду.
54. Визначення
граничнодопустимої,
оптимальної
та
прогнозованої
рекреаційної
ємності
природно-територіальних
комплексів.
Психофізіологічна комфортність рекреації.
55. Система стандартів з охорони курортних ресурсів та контроль за станом
НПС.
Природоохоронні
заходи.
Функціональне
призначення
природоохоронних територій.
56. Класифікація об'єктів природної спадщини відповідно до Конвенції про
охорону всесвітньої культурної й природної спадщини.
57. Національна екологічна мережа.
58. Поняття про економічні та геоекологічні збитки внаслідок нераціонального
природокористування.
59. Міжнародні конвенції із захисту навколишнього природного середовища.

