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АНОТАЦІЯ
Проблема використання власних туристсько-рекреаційних ресурсів гостро постала в Украйні у роки незалежності. Це
було пов'язане з зростанням інтересу серед населення до краєзнавчого туризму, підвищенням купівельної спроможності
громадян, зміцненням патріотичного духу. Для її вирішення необхідно перш за все визначити рекреаційно-туристичний
потенціал природних ресурсів нашої країни, також треба брати до уваги рекреаційне навантаження на досліджувану територію,
та проаналізувати відповідність умов відпочинку у вітчизняних курортних зонах міжнародним стандартам та нормам. Наразі
вже відомо, що не всі сучасні бази відпочинку можуть конкурувати з іноземними, через недостане фінансування, недосконалу
законодавчу базу у сфері туризму тощо
Метою дипломної роботи магістра є є дослідження басейну річки Оскіл як туристсько-рекреаційної території.
Задачі дослідження: - дослідження та визначення основних напрямків та аспектів історії розвитку туристичної галузі в
Україні; - аналіз принципів і методів комплексної оцінки рекреаційних ресурсів території, методів оцінки водних ресурсів з
метою рекреації, критеріїв типізації водних об’єктів з метою рекреаційного використання за морфометричними показниками,
оцінка параметрів акваторії для рекреаційного використання, визначення факторів атрактивності водного об’єкту а також
методик визначення рекреаційного навантаження та ємності територіально-аквальних комплексів; - дослідження гідрологічної
характеристики басейна річки Оскіл; - оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу, відповідності вимогам до якості води та
рекреаційної ємності водних ресурсів басейну Оскіл (в межах України); - дослідження та характеристика туристичних об'єктів
басейну річки, зокрема туристсько-рекреаційні ресурсів природно-заповідного фонду та історико-культурних туристськорекреаційних ресурсів; - розробка та опис туристичного маршрут в межах басейну річки Оскіл
Об’єктом дослідження є водні ресурси басейну річки Оскіл. Предметом дослідження – туристсько-рекреаційні ресурси
басейну річки Оскіл. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаних
джерел (70 найменування), що викладені на 88 сторінках, включає 39 ілюстрацій.
У розділі 1 «Історія, методи і методики оцінки водних ресурсів з метою рекреації» висвітлено історію становлення
водного туризму в Україні, понятійно-термінологічна база рекреації, стан використання туристсько-рекреаційного потенціалу
водних ресурсів України. Надана порівняльна характеристика методик оцінки водних ресурсів з метою рекреації.
У розділі 2 «Гідрологічна характеристика басейну річки Оскіл» представлена характеристика басейну річки Оскіл а
також його гідрологічних об’єктів а саме річок та озер.
У розділі 3 «Характеристика водних ресурсів басейну річки Оскіл (в межах України) з метою рекреації» проведена
оцінка водних ресурсів р. Оскіл за різними методиками оцінки водних об’єктів з метою рекреації, зокрема за методикою
«Критерії типізації водних об’єктів за можливістю рекреаційного використання», проведена оцінка відповідності вимогам до
якості води та рекреаційної ємності водних ресурсів, висвітлені туристські об’єкти басейну р. Оскіл.
В результаті проведеного дослідження можна зробити такі висновки:
1.Встановилено, що туризм та рекреаційна діяльність у перші періоди розвивалась по тому принципу, що й світовий
туризм, спочатку це був просвітницький характер, і тільки потім, туризм став сприйматись як окремий вид відпочинку, що
дозволило виділити його в окрему галузь господарства.
2. Визначено, що методики оцінки водних ресурсів спираються на комплексну оцінку рекреаційних ресурсів, мають
схожі риси. Але ми вважаємо, що доцільно розглянути методику оцінки придатності водних об'єктів для рекреаційного
використання за їх параметрами та методику оцінки атрактиності водного об’єкту; методику оцінки водного об'єкту для
пляжно-купального відпочинку; та методику критеріїв типізації водойм уповільненого водообміну України за можливістю
рекреаційного використання (за морфометричними показниками)
3. Досліджено р. Оскіл та гідрологічні об'єкти, що входять до складу її басейну та встановлено, що характерними
особливостями для всіх приток є асиметрична долина, правий берег майже завжди крутіший ніж лівий; заплави розчленовані
ярами та балками
4. Виконано оцінку водних ресурсів р. Оскіл та Червонооскільського водосховища за різними методами, та встановлено,
що акваторія річки та Червонооскільського водосховища не однаково придатні для використання в рекреаційних цілях.
5. Досліджено та охарактеризовано туристські об’єкти річки ОскілВстановлено¸ що територія басейну не достатньо
забезпечена історико-культурними рекреацій ними ресурсами, проте в достатній мірі наявні ресурси природно-заповідного
фонду.
6. На основі розглянутих туристсько-рекреаційних ресурсів та транспортної доступності розроблено туристські водні
маршрути по басейну р. Оскіл (в межах України), які будуть поєднувати огляд історико-культурних туристсько-рекреаційних
об’єктів і туристсько-рекреаційних об’єктів природно-заповідного фонду.
7. Створено путівник по туристським водним маршрутам «Річкою Оскіл». У путівнику подано загальну характеристику
району сплаву, гідрографічну і гідрологічну характеристику річки Оскіл, інформацію про засоби і період сплаву, техніку
безпеки на маршруті та характеристику розроблених туристських водних маршрутів по річці Оскіл.

