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Анотація
Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам знання щодо
різноманіття рекреаційних ресурсів України і світу, загальних закономірностей
розміщення

рекреаційних

ресурсів,

принципів

і

методів

рекреаційно-

туристичної оцінки територій, механізмів функціонування територіальнорекреаційних систем та особливостей охорони природи в рекреаційних
комплексах. Під час вивчення дисципліни студенти набудуть теоретичні знання
щодо методів і підходів до вивчення природно-кліматичних, історикокультурних, соціально-економічних рекреаційних ресурсів світу і регіону,
особливостей використання різних видів ресурсів у рекреаційній діяльності,
отримають практичні навички оцінки рекреаційно-ресурсного потенціалу
країни і регіону. Такі знання і уміння необхідні фахівцям-екологам для
розробки заходів і програм з метою кваліфікованої оцінки різноманітних
рекреаційних ресурсів як основи формування територіальних рекреаційних
комплексів

різного

геопросторового

рівня,

основи

їх

раціонального

використання.
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